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مدخل

احلمد هلل وحده، وال�سالة وال�سالم على من ل نبي بعده، وعلى اآله و�سحبه، وبعــد:

فاملتاأمل يف ت�سنيف مو�سوعات القراآن الكرمي يجد فيها اأكرث من )100( اآية تتحدث عن 
املهنة والعمل، منها:

قوله �سبحانه: زبڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چرب ] يو�سف: 55[. وقوله �سبحانه: 
چ  چ  زبچ  �سبحانه:  وقوله   .]26 ]الق�س�س:  ڭرب  ڭ  ۓ  ۓ  ے  زبے 

ل: 20[. چ ڇ ڇ ڇ ڇرب ]املزمِّ

والهتمام باأخالق املهنة ينطلق من مفهوم قول اهلل �سبحانه: زبڦ ڦ ڦ ڄ 
ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃرب ]النحل:89[. فالقراآن الكرمي بنينَّ ما يحتاجه النا�س 
يف حياتهم، وهذا يدّل على �سرورة ربط العمل مببادئ الإ�سالم؛ لأن مبادئ الإ�سالم جاءت 

مبا فيه �سالح اخللق يف معا�سهم ومعادهم.

فكل وظيفٍة مباحة يعمل فيها العامل امل�سلم بنيٍة �ساحلة لبناء جمتمٍع اإ�سالمي، اأو خدمة 
امل�سلمني؛ فاإنه يزرع لالآخرة، �سواء كانت الوظيفة �سرعية، اأو علمية، اأو �سناعية، اأو اإدارية، 

: )اإمنا الأعمال بالنيات، واإمنا لكل امرٍئ ما نوى()1( اأو تربوية، اأو غريها، قال 

وهذا ال�سمول اأحد الركائز الأ�سا�سية للعقيدة الإ�سالمية، واحل�سارة الإ�سالمية.

قال الإمام حممد بن احل�سن ال�سيباين: »كان نوح ÷ جنارًا ياأكل من ك�سبه، واإدري�س 
÷ كان خياطًا، واإبراهيم ÷ كان بزازًا، وداود ÷ كان ياأكل من ك�سبه، و�سليمان 
�سلوات اهلل عليه كان ي�سنع املكاتل من اخلو�س فياأكل من ذلك، وزكريا ÷ كان جنارًا، 

وعي�سى ÷ كان ياأكل من غزل اأمه«)2(.

الأعمال  اإمنــا  الإمارة/قوله   ( وم�سلم   )1 الوحي-  بدء  كان  الوحي/كيف  )كتاب  البخاري  رواه   )1(
. بالنية1907-( عن عمر 

)2( الك�سب )35، 36(.
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وجاءت ال�سنة النبوية كتطبيٍق عمليٍّ لأخالقيات العمل، حيث كان النبي الكرمي  يعمل 
ـن اأن كلنَّ الأنبياء عليهم ال�سالم قد رعوا  يف �سبابه راعيًا للغنم على قراريط لأهل مكة، وبينَّ
وبورك  التجارة، فنجحت جتارتها  نبّوته يف  قبل  الغنم)1(، وعمل خلديجة ر�سي اهلل عنها 
و�سطتك يف  لقرابتك  فيك  رغبت  قد  اإين  بن عم،  يا  وقالت:  عليه،  نف�سها  وعر�ست  فيها، 

قومك، واأمانتك، وح�سن خلقك، و�سدق حديثك)2(.

قال ابن القيم: »اإن النبي  باع وا�سرتى، و�سراوؤه اأكرث، واأجر وا�ستاأجر، واإيجاره اأكرث، 
و�سارب و�سارك، ووكل وتوكل وتوكيله اأكرث، واأهدى واأهدي له، ووهب وا�ستوهب، وا�ستدان 

ًا، ووقف و�سفع فقبل تارة ورّد اأخرى«)3(. وا�ستعار، و�سمن عاّمًا وخا�سّ

كذلك حّث النبي  على العمل، وبنينَّ اأنه خري الك�سب: )ما اأكل اأحٌد طعامًا خريًا له من 
عمل يده()4(.

بل عّده من اجلهاد يف �سبيل اهلل: )اإن كان خرج ي�سعى على ولده �سغارًا فهو يف �سبيل 
اهلل، واإن كان خرج ي�سعى على اأبوين �سيخني كبريين فهو يف �سبيل اهلل، واإن كان خرج ي�سعى 
على نف�سه يعّفها فهو يف �سبيل اهلل، واإن كان خرج رياًء ومفاخرًة فهو يف �سبيل ال�سيطان()5(، 
وقد ذكر الإمام حممد بن احل�سن ال�سيباين يف كتاب »الك�سب«: اأن الكت�ساب فري�سة على 

كل م�سلم، واأ�سهب يف التدليل على ذلك)6(.

: )لو توكلتم على اهلل حق توكله لرزقكم كما ترزق الطري تغدو  ر الإمام اأحمد قوله  وف�سنَّ
خما�سًا وتروح بطانًا()7( بقوله: فيه ما يدل على الطلب ل القعود. و�سئل الإمام اأحمد عن 

. )1( رواه البخاري )الإجارة/رعي الغنم على قراريط - )2143( عن اأبي هريرة 
)2( ابن هـ�سام/ال�سرية النبوية )173/1(.

)3( نقله عبداحلي الإدري�سي الكتاين الفا�سي يف الرتاتيب الإدارية )2/2(.
. )4( رواه البخاري )البيوع/ك�سب الرجل وعمله بيده - 1966( عن املقدام 

)5( رواه الطرباين يف املعجم الكبري )129/19( عن كعب بن عجرة  ب�سنٍد �سحيح. )جممع الزوائد: 325/4(.
)6( ال�سيباين/الك�سب )32(.

. )7( رواه الرتمذي )573/4( واحلاكم )354/4( و�سححاه عن عمر 
)1( رواه اأحمد )50/2( وفيه راو خمتلف فيه وبقية رجاله ثقات جممع الزوائد: )267/5( وذكره البخاري معلقًا 
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قول الرجل: اأجل�س ل اأعمل �سيئًا حتى ياأتيني رزقي. فقال: »هذا رجٌل جهل العلم، اأما �سمع 
: )تغدو خما�سًا وتروح  : )اإن اهلل جعل رزقي حتت ظل رحمي()1(، وقوله  قول النبي 

بطانًا(؟! وكان ال�سحابة يتجرون يف الرب والبحر، ويعملون يف نخيلهم، وبهم القدوة«)2(.

ففي كل ما تقدم ردٌّ على من زعم اأن الجتار ينايف التوكل، فاإن النبي  اأف�سل املتوكلني 
على اهلل تعاىل اأقر التجارة وال�سرب يف الأر�س، وترجم البخاري يف �سحيحه: باب ك�سب 

ڳ  ڳ  زبڳ  تعاىل:  اهلل  قوله  وباب  التجارة،  يف  اخلروج  وباب  بيديه،  وعمله  الرجل 
وباب  اخلياط،  وباب  القني،  ذكر  وباب  ال�سواغ،  ذكر  وباب  ]البقرة:267[،  ڱرب  ڳ 

الن�ساج، وباب النجار، وباب العطار، وباب ذكر احلجام، وباب التجارة فيما يكره لب�سه.

وِذكُر البخاري رحمه اهلل لهذه الأنواع دليل على اأن النبي  اأقرها. وح�سبك باإجماع 
ب ردًا على هذا القائل. العلماء على م�سروعية التك�سُّ

وقد �سّنف بع�س العلماء يف طريقته  يف احلكم، وما كان ميار�سه من املهام بنف�سه، 
�س فيه الآخرين، واأنواع الَعمالت والوظائف التي كانت يف عهده، ومن تولها  وما كان يفوِّ

من ال�سحابة)3(.

 : ومن الوظائف التي كان ي�سـغلها بع�س ال�سحابة بتكليٍف من النبي 

> التعليم: حيث قام به م�سعب بن عمري، ومعاذ بن جبل، وعمرو بن حزم ر�سي اهلل 
عنهم.

> الق�ساء: حيث قام به علي بن اأبي طالب، ومعاذ بن جبل ر�سي اهلل عنهما.

ب�سيغة الت�سعيف.
)2( الكتاين/عبداحلي: الرتاتيب الإدارية )3/2(.

والعمالت  وال�سنائع  ]  من احلرف  اهلل  ر�سول  كان يف عهد  ما  ال�سمعية على  الــدللت  تخريج  منها:   )3(
وال�سناعات  والعمالت  الإداريــة  والرتاتيب  هـ(،   789 )ت  التلم�ساين  اخلزاعي  احل�سن  لأبي  ال�سرعية 
العلية  املنورة  املدينة  يف  الإ�سالمية  املدينة  تاأ�سي�س  عهد  على  كانت  التي  العلمية  واحلالة  واملتاجر 

لعبداحلي الإدري�سي الكتاين الفا�سي.
اأي�سًا،  له  التجار  ومدح  للجاحظ،  وال�سناعات  واملراتب  الأخطار  واملهن:  الوظائف  القدمية يف  الكتب  ومن 
والإ�سارة اإىل حما�سن التجارة جلعفر الدم�سقي، وال�سناع من الفقهاء واملحدثني ملحمد بن اإ�سحاق الهروي.

)1( امل�سادر ال�سابقة، واأي�سًا: الك�سب ملحمد بن احل�سن ال�سيباين بتحقيق د. �سهيل زكار )41(.

o b e i k a n d l . c o m



اأخالقيات املهنة يف الإ�سالم 12

> الأذان: حيث قام به بالل بن رباح، وابن اأم مكتوم، واأبو حمذورة ر�سي اهلل عنهم.

. > اأخذ اجلزية: حيث قام به اأبو عبيدة بن اجلراح

اأخذ ال�سدقات: حيث قام به جماعة كثريون منهم عمر بن اخلطاب، ومعاذ بن   <
جبل، وعدي بن حامت ر�سي اهلل عنهم.

اأف�سلية بع�سها على بع�س، بل كلٌّ  اأنواع الوظائف بني ال�سحابة ل يدّل على  واختالف 
منهم على ثغرة، فلو عمل كل ال�سحابة يف التعليم، ملا وجد النا�س من يبيع لهم الثياب ل�سرت 

العورات، اأو يربي لهم النبال للجهاد، اأو ي�سنع لهم ال�سُرج لالإنارة!

�س �ساحبها، واإمنا ترفعه وت�سعه نيته وق�سده فيما بينه وبني  وتاهلل اإن الوظيفة ل تقدِّ
اهلل تعاىل.

وكان ال�سحابة بعد النبي  يعملون يف الوظائف املختلفة، وكذا الأئمة من بعدهم دون 
نكرٍي منهم، مما يدّل على اإجماعهم على م�سروعية العمل والوظيفة)1(:

يق، وعمر بن اخلطاب، والزبري بن العوام،  > ففي التجارة: كان يعمل اأبو بكر ال�سدِّ
وعبدالرحمن بن عوف، وخديجة بنت خويلد، و�سعيد بن عائذ، واأبو معلق الأن�ساري، 

وحاطب بن اأبي بلتعة، وزيد بن اأرقم، والرباء بن عازب ر�سي اهلل عنهم.

از(: كان يعمل عثمان بن عفان، وطلحة بن عبيداهلل، و�سويد  > ويف بيع الثياب )البزنَّ
بن قي�س العبدي، وعبدالرحمن بن عوف ر�سي اهلل عنهم.

البيت احلرام، و�سهل بن �سعد  ويف اخلياطة: كان يعمل عثمان بن طلحة حاجب   <
ر�سي اهلل عنهما.

> ويف ال�سيد: كان يعمل عدي بن حامت، واأبو قتادة الأن�ساري ر�سي اهلل عنهما.

. > ويف الدباغة: كان يعمل احلارث بن �سبرية

)1( اأبو زهرة/حممد: اأبو حنيفة )29(.
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، حتى وهو اأمري يف املدائن. > ويف ن�سج اخلو�س: كان يعمل �سلمان الفار�سي

واأما الأئمة الأعالم فقد كان الإمام اأبو حنيفة النعمان رحمه اهلل يعمل يف جتارة اخلّز 
)الأقم�سة()1(، والإمام مالك بن اأن�س رحمه اهلل يعمل يف جتارة البّز )الثياب()2(، والإمام 

اأحمد بن حنبل يكري )يوؤجر( دكانًا، وين�سج اأحيانًا ويبيع)3(.

وقد اخرتت الكتابة يف مو�سوع اأخالقيات املهنة يف الإ�سالم لعدة اأ�سباب:

الأول: اأن هذا املو�سوع �سعبة من �سعب الإ�سالم، فكما اأن الإ�سالم يهتم بالأخالق عمومًا، 
فهو يهتم باأخالق املهنة خ�سو�سًا بدللة الكتاب وال�سنة، فالن�سو�س الكثرية التي �سرتد يف 

البحث تدل على اأ�سالة املو�سوع يف ال�سريعة الإ�سالمية.

الثاين: اأن تخ�سي�س املو�سوع بالبحث يعطيه اهتمامًا اأكرب من قبل املعنيني من املديرين 
الدرا�سات  يف  تدري�سه  اأهمية  اإىل  الأكادمييني  نظر  ويلفت  امل�سالح،  واأ�سحاب  واملوظفني 

اجلامعية والعليا يف الدول العربية والإ�سالمية.

فيه  وكتبت  املتخ�س�سة،  ال�سرعية  الكتابة  فيه  تقل  اأهميته  على  املو�سوع  اأن  الثالث: 
كتابات اإدارية باللغة العربية، منها:

> اأخالقيات املهنة/ حممد عبدالغني امل�سري.

> اأخالقيات الإدارة يف الوظيفة العامة يف اململكة العربية ال�سعودية/ فهد �سعود العثيمني.

منظور  من  عليها  والرقابة  العامة  اخلدمة  يف  العاملني  و�سلوك  العمل  اأخــالق   <
اإ�سالمي/ د. فوؤاد عبداهلل العمر.

> اأخالقيات الوظيفة يف الإدارة العامة/ زكي غو�سة.

> اآداب العمل والعمال يف الإ�سالم/ عبداحلميد اأبو الري�س.
)2( الدقر: عبدالغني/الإمام مالك بن اأن�س )37(.
)3( الدقر: عبدالغني/اأحمد بن حنبل )30 - 33(.

)1( �سفحة )1137(.
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اأخالقيات املهنة يف الإ�سالم 14

> الإدارة يف الرتاث الإ�سالمي/ د. حممد الربعي وعدنان عابدين.

اململكة  يف  التطبيق  بيان  مع  الإ�سالم  يف  الإداري  والنظام  العامة  الإدارة  مبادئ   <
العربية ال�سعودية/ فوؤاد عبداملنعم.

> مبادئ الإدارة والقيادة يف الإ�سالم/ د.حممد الربعي.

 Rafik issa( لرفيق بيكون )Islamic business ethics( اأخالقيات العمل يف الإ�سالم <
Beekun(، وهو ر�سالة خمت�سرة باللغة الإجنليزية.

> وهناك العديد من الكتب واملقالت الإدارية البحتة يف املو�سوع باللغة الإجنليزية، 
انظرها يف اآخر كتاب الدكتور فوؤاد العمر )�سفحة 175 - 182(.

ما  بقدر  التخ�س�سية،  ال�سرعية  اجلوانب  على  الرتكيز  اإىل  تهدف  ل  الكتب  هذه  وكل 
عي اأين مل اأ�ستفد منها �سيئًا  تبني الأخالقيات الإ�سالمية يف اجلوانب الإدارية واإن كنت ل اأدنَّ
ومن املعلوم اأن الباحث ال�سرعي �سيتناول الأحكام ال�سرعية التكليفية، وموقف الإ�سالم من 

املمار�سات الإدارية، وهو اجلديد يف هذه الدرا�سة.

الوظيفة  لأن  الإ�سالمية؛  البالد  يف  امل�سلمني  اأكرث  يهم  املو�سوع  اأن  الرابع:  ال�سبب 
التعرف  اإىل  اإل ما ندر، لذا فهم بحاجة  اأو الأهلية ي�سرتك فيها عامة امل�سلمني  احلكومية 

على الأحكام والآداب اخلا�سة بالوظيفة.

ال�سبب اخلام�س: اأن التاأليف يف هذا املو�سوع يدخل يف التوعية الوظيفية التي ت�سعى لها 
احلكومات، واملعاهد املتخ�س�سة، وغرف التجارة وال�سناعة.

ة للتاأليف يف هذا املو�سوع، فقد �ساركت يف العديد من  ال�سبب ال�ساد�س: اأن احلاجة ما�سنَّ
لع فيها على طرح اأكادميي علمّي. الندوات املتخ�س�سة وور�س العمل، ومل اأطنَّ

بهذا  خا�س  مقرر  من  تخلو  ال�سعودية  اجلامعات  لأن  للتاأليف  اأي�سًا  ة  ما�سنَّ واحلاجة 
املو�سوع، وتخلو من منهج تدري�سي علمي خا�سٍّ به اأي�سًا.
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ة اأي�سًا لكرثة املخالفات املهنية التي تعاين منها الدول وال�سركات، وتكلفها  واحلاجة ما�سنَّ
ية، فهذا الكتاب باب من اأبواب التغيري نحو الإ�سالح. الكثري من اخل�سائر املادِّ

فا�ستعنت باهلل وحده، وو�سعت ما جمعته خالل تدري�سي للمقرر يف عدة �سنوات، وقراءاتي 
يف املو�سوع، بعد توثيقه وترتيبه، وهذا تف�سيل اأبواب الكتاب وف�سوله:

الباب الأول: مفاهيم عامة: ويت�سمن اأربعة ف�سول:

الف�سل الأول: مفهوم الأخالق ومكانتها يف الإ�سالم: ويت�سمن اأربعة مباحث:

املبحث الأول: مفهوم الأخالق

املبحث الثاين: مكانة الأخالق يف الإ�سالم

املبحث الثالث: الفرق بني القيم والأخالق

املبحث الرابع: العوامل املوؤثرة يف ال�سلوك الأخالقي

الف�سل الثاين: مفهوم امل�سلحة العامة: ويت�سمن مبحثني: 

املبحث الأول: مفهوم امل�سلحة العامة

املبحث الثاين: كيف حتقق الأخالق الإ�سالمية امل�سلحة العامة

الف�سل الثالث: مفهوم املهنة ومرادفاتها:

املهنة احلرفة الوظيفة العمل

الف�سل الرابع: مفهوم الإدارة يف الإ�سالم وعنا�سرها: ويت�سمن ثالثة مباحث:

املبحث الأول: مفهوم الإدارة يف الإ�سالم

املبحث الثاين: عنا�سر الإدارة يف الإ�سالم

املبحث الثالث: عالقة الإدارة باأخالقيات املهنة
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الباب الثاين: الأخالق الوظيفية: ويت�سمن اأربعة ف�سول:

الف�سل الأول: الأخالق الوظيفية املحمودة: ويت�سمن ثمانية اأخالق يف ثمانية مباحث:

اخلُلق الأول: الأمانة 

اخلُلق الثاين: العدل

اخلُلق الثالث: الرقابة الذاتية 

اخلُلق الرابع: القوة

اخلُلق اخلام�س: ح�سن املعاملة

اخلُلق ال�ساد�س: التوا�سع 

فق اخلُلق ال�سابع: الرِّ

اخلُلق الثامن: احللم

الف�سل الثاين: الأخالق الوظيفية املذمومة: ويت�سمن اأربعة اأخالق يف اأربعة مباحث:

اخلُلق الأول: الغ�س 

اخلُلق الثاين: الت�سيُّب يف الدوام

اخلُلق الثالث: ا�ستغالل الوظيفة لغري م�سلحتها

اخلُلق الرابع: اإف�ساء الأ�سرار

الف�سل الثالث: املخالفات املهنية وو�سائل التغلب عليها: ويت�سمن �ستة مباحث:

املبحث الأول: عدم طاعة اأوامر الروؤ�ساء وامل�سوؤولني

املبحث الثاين: التزوير

املبحث الثالث: الر�سوة
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املبحث الرابع: البتزاز

املبحث اخلام�س: �سوء ا�ستخدام الوا�سطة

املبحث ال�ساد�س: و�سائل التغلب على هذه املخالفات

الف�سل الرابع: �سروط املهنة يف الإ�سالم: ويت�سمن اأربعة مباحث:

املبحث الأول: اأن تكون مباحة

املبحث الثاين: اأن تكون نافعة

املبحث الثالث: األ ت�ستلزم خلوة بني الرجل واملراأة

املبحث الرابع: الوفاء بالعقد 

الباب الثالث: تطبيقات اأخالقية على الأنظمة الوظيفية واملهنية يف اململكة العربية 
ال�سعودية: ويت�سمن اأربعة ف�سول:

الف�سل الأول: اأخالقيات املهنة يف نظام اخلدمة املدنية: ويت�سمن خم�سة مباحث:

املبحث الأول: املواد الأخالقية

املبحث الثاين: الواجبات 

املبحث الثالث: احلقوق

املبحث الرابع: العقوبات 

املبحث اخلام�س: اجلهات احلكومية الرقابية على اأخالق العمل

الف�سل الثاين: اأخالقيات املهنة يف نظام العمل والعمال: ويت�سمن اأربعة مباحث:

املبحث الأول: املواد الأخالقية

املبحث الثاين: احلقوق 

املبحث الثالث: الواجبات
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املبحث الرابع: العقوبات

والتطبيقية:  العلمية  اجلمعيات  بع�س  اأنظمة  يف  املهنة  اأخالقيات  الثالث:  الف�سل 
ويت�سمن مبحثني:

املبحث الأول: اأخالقيات مهنة الهند�سة 

املبحث الثاين: اأخالقيات املهنة الطبية 

الف�سل الرابع: اأخالقيات املهنة يف نظام املوؤ�س�سات التعليمية: ويت�سمن مبحثني:

املبحث الأول: ال�سيا�سة العامة للتعليم 

املبحث الثاين: نظام التعليم العايل 

خامتة: ال�سبل املقرتحة للو�سول اإىل اأخالقيات املهنة وتعزيزها 

واأحب التنبيه اإىل منهجي خالل البحث:

وال�سنة  الكتاب،  من  ال�سرعية  بالأدلة  مدعمًا  اإ�سالميًا  املو�سوعات  طرح  �سيكون   -1
ال�سحيحة، وعمل ال�سلف ال�سالح، فلي�ست هذه الدرا�سة بحثًا اإداريًا، ولكنها بحٌث 

اإ�سالميٌّ اأخالقّي تاأ�سيلّي مقارن ببع�س الأنظمة ال�سعودية.

اأرقام الآيات بعدها مبا�سرة، بخالف الأحاديث النبوية والإحالت الأخرى  -2 �ساأذكر 

ف�ستكون يف الهام�س.

-3 �ساأُترجم لل�سخ�سيات غري امل�سهورة فقط.

ال�سعودية؛  الأنظمة  يف  التطبيقات  عن  م�ستقلة  املهنية  الإ�سالمية  الأخالق  �ستكون   4-

لأن الق�سم الأول من الكتاب وهو الأخالق الإ�سالمية املحمودة واملذمومة وال�سوابط 
املهنية وال�سلبيات وطرق عالجها يخاطب جميع املوظفني يف كل مكان وزمان، يف حني 
اأن الق�سم الثاين من الكتاب يخ�س التطبيقات الأخالقية يف اأنظمة اململكة العربية 

ال�سعودية مع ربطه بالأخالق الإ�سالمية املتقدمة يف الق�سم الأول.
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21 مفاهيم عامة

الف�سل الأول
مفهوم الأخالق ومكانتها يف الإ�سالم

املبحث الأول: مفهوم الأخالق واأخالقيات املهنة
جينَّة، والطبع، واملروءة،  ال�سنَّ القامو�س املحيط: »اخللق بال�سم وب�سمتني  اخُلُلق لغة: يف 

ين«)1(. والدِّ

وا�سطالحًا: �سفة م�ستقرة يف النف�س ذات اآثار يف ال�سلوك حممودة اأو مذمومة)2(.

والأخالق هي: جمموعة القواعد واملبادئ املجردة، التي يخ�سع لها الإن�سان يف ت�سرفاته، 
ويحتكم اإليها يف تقييم �سلوكه، وتو�سف باحل�سن اأو بالقبح)3(.

الثابتة  ال�سفات غري  ببع�س  يتلب�س  قد  الإن�سان  لأن  عار�سة؛  ل  م�ستقرة  �سفة  فاخللق 
، كالكرم، اأو اخلوف، اأو الغ�سب، اأو غري ذلك، يف حني اأنه اإذا روؤي يف الأحوال  ملوقف معنينَّ

العادية تظهر منه ال�سفات احلقيقية التي قد تخالف هذه ال�سفات.

اأثره  هو  بل  اخللق،  هو  لي�س  فال�سلوك  �سلوكية،  اآثـار  لها  الـم�ستقرة  الـ�سفة  وهـذه 
و�سكله الظاهر.

قد  الإن�سان  لأن  غالبًا  قلت  واإمنا  غالبًا،  خلقه  على  يدلن  وت�سرفاته  الإن�سان  ف�سلوك 
ي�سدر منه ت�سرفات يف حالت طارئة ل تدل على خلقه و�ساأذكر هذه احلالت بعد مبحثني 
: )اإذا  ولذا فاإن ال�سرع املطهر يربط احلكم على ال�سخ�س من خالل �سلوكه، كما قال 
)2( امليداين: عبدالرحمن ح�سن حبنكة/الأخالق الإ�سالمية واأ�س�سها )10/1( وانظر تعريفات اأخرى لبن 
م�سكويه )تهذيب الأخالق: 25( وجالينو�س )ت�سهيل النظر وتعجيل الظفر يف اأخالق امللك و�سيا�سة امللك 
101 - بتحقيق ر�سوان ال�سيد( وامل�سوؤولية اخللقية واجلزاء عليها للدكتور اأحمد احلليبي  للماوردي: 

.)20 - 17(
)3( انظر: )بدران، اأمية، 1981م، مدى انطباق احلكم الأخالقي على طلبة املرحلتني الإعدادية والثانوية يف 

الأردن، ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة، اجلامعة الأردنية، �س 303(.
. نه عن اأبي �سعيد اخلدري  )1( رواه الرتمذي )277/5( وح�سنَّ
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راأيتم الرجل يعتاد امل�ساجد فا�سهدوا له بالإميان()1( فمن خالل �سلوكه الظاهر ُحِكم عليه 
بالإميان الباطن.

ف اأخالق العمل باأنها:  وبعد ذكر تعريف الأخالق، ن�ستطيع اأن نعرِّ

املبادئ التي تعّد اأ�سا�سًا لل�سلوك املطلوب لأفراد املهنة، واملعايري التي تعتمد عليها املنظمة 
يف تقييم اأدائهم اإيجابًا و�سلبًا)2(.

»فلكل مهنة من املهن قيم، ومبادئ، ومعايري اأخالقية، ومعرفة علمية، واأ�ساليب، ومهارات 
فنية، حتكم عمليات املهنة وحتدد �سوابطها، وللمهنة جمالت متعددة ووظائف معينة، وقد 
تتداخل جمالت املهنة ووظيفتها ومادتها العلمية ومهاراتها واأ�ساليبها الفنية مع مهن اأخرى، 
1915م اأقدم درا�سة يف جمال املهن، وقد تو�سلت اإىل  )Flexner( عام  وتعد درا�سة فلك�سرن 

معايري عدة، منها اأن يكون للمهنة قواعد اأخالقية حتكم عملياتها«)3(.

املبحث الثاين: مكانة الأخالق يف الإ�سالم

تت�سح مكانة الأخالق يف الإ�سالم من خالل عدة اأمور:

من  اأكرث  الكرمي  القراآن  ففي  وال�سنة:  الكتاب  يف  فيها  الواردة  الن�سو�س  كرثة  الأول: 
)300( اآية تتحدث عن الف�سائل اخللقية �سراحًة)4(، هذا �سوى الآيات الكرمية التي تعر�ست 

لالأخالق يف ثنايا الق�س�س القراآنية، والأحكام ال�سرعية.
وال�سعدان/ورقة   .42 �س  العامة،  الوظيفة  يف  الإدارة  العثيمني/اأخالقيات  يف:  التعريفات  بع�س  انظر   )2(
العامة يف  الإدارة  معهد  املنعقدة يف  والأهلي«  القطاعني احلكومي  العمل يف  »اأخالقيات  لندوة  مقدمة 
اململكة العربية ال�سعودية - الريا�س يوم الثالثاء 1426/1/20 هـ املوافق 2005/3/1م، بعنوان »اأخالقيات 

العمل وجتربة ديوان املظامل يف الرقابة عليها« من اإعداد ال�سيخ عبداهلل بن حمد ال�سعدان.
)3( الغامدي والدهي�س/ورقة مقدمة لندوة »اأخالقيات العمل يف القطاعني احلكومي والأهلي« املنعقدة يف 
معهد الإدارة العامة يف اململكة العربية ال�سعودية - الريا�س يوم الثالثاء 1426/1/20 هـ املوافق 2005/3/1م 
بعنوان اأخالقيات مهنة التعليم و�سبل تعزيزها يف نظام التعليم ال�سعودي من اإعداد اأ. د حمدان اأحمد 

الغامدي، ود. خالد بن عبد اهلل بن دهي�س.
)4( انظر: تف�سيل اآيات القراآن احلكيم جلول لبوم برتجمة حممد فوؤاد عبدالباقي �سفحة )385( ود�ستور 

الأخالق يف القراآن ملحمد عبداهلل دراز )691 - 778(.
)1( انظر: كنز العمال للمتقي الهندي )3/3 - 440(.
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مثل قوله تعاىل يف ق�سة مو�سى ÷: زبچ چ ڇ ڇ ڇ  ڇ ڍ  ڍ ڌ     ڌ   ڎ ڎ  
ڈ ڈ  ژرب ] الق�س�س: 24[، وهو خلق الإح�سان اإىل النا�س بال مقابل مادي.

وقوله �سبحانه يف ق�سة يو�سف ÷: زبے ے ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ 
ۈرب ]يو�سف: 92[ وهو خلق العفو، وغري ذلك كثري.

ويف ال�سنة ال�سريفة اأكرث من 2200 حديث يف الف�سائل اخللقية)1(.

الثاين: املنزلة العظيمة التي جعلت لها يف ميزان الإ�سالم: حيث مِدح بها النبي  يف 
قوله �سبحانه: زبڱ ڱ   ڱ ںرب ]القلم: 4[.

ًا اأو م�ستحبًا، فالأخالق احل�سنة  واأمر بها املوؤمنون يف القراآن الكرمي اأمرًا ملزمًا ل خمرينَّ
ماأموٌر بها، والأخالق ال�سيئة منهيٌّ عنها، واأمثلة ذلك كثرية، منها قوله تعاىل: زبۆ  ۆ ۈ 
�سبحانه:  وقوله   ،]58 ]الن�ساء:  ېرب  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ 

ٿ  ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  زبٱ 
ٿ       ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃرب 

]الأنعام: 152[.

اأن ر�سالته جاءت  اأعلى درجة يف اجلنة ملن ح�ُسن خلقه)2(، وبنينَّ   النبي   وجعل 
ل مكارم الأخالق، فقال: )اإمنا بعثت لأمتم مكارم الأخالق()3(، وهذا احل�سر )اإمنا(  لتكمِّ

تاأكيد على مكانة الأخالق يف ر�سالة الإ�سالم.

ميزان  �سيء يف  اأثقل  اأن  وبنينَّ   خُلقًا)4(  اأح�سنهم  اإميانًا  املوؤمنني  اأكمل  اأن  وبنينَّ  
الأعمال يوم القيامة اخللق احل�سن)5(.

الثالث: جعل ال�سارع الكرمي الأخالق هدفًا من اأهداف اأركان الإ�سالم العبادية.. 
. )2( رواه اأبو داود )253/4( عن اأبي اأمامة 

)381/2( واحلاكم  اأحمد  ورواه   ،)15/9( الزوائد:  ب�سند �سحيح )جممع  اأبي هريرة   البزار عن  رواه   )3(
)670/2( و�سححه بلفظ »�سالح الأخالق«.

. )4( رواه اأبو داود )220/4( والرتمذي )466/3( و�سححه عن اأبي هريرة 
. )5( رواه اأبو داود )253/4( والرتمذي )362/4( و�سححه عن اأبي الدرداء 

. )1( رواه البخاري )ال�سوم/من مل يدع قول الزور والعمل به يف ال�سوم - 1804( عن اأبي هريرة 
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ۉ  ۅۉ  ۅ  ۋ     ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  زبۆ  واملنكر:  الفح�ساء  عن  تنهى  فال�سالة 
ې ې ې ې   ىرب ]العنكبوت: 45[.

ر النف�س من ال�سّح والكرب: زبڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻڻ  والزكاة تطهِّ
ۀ    ۀ ہ ہہ ہ ھ ھرب ]لتوبة: 103[.

وال�سيام يع�سم امل�سلم من لغو احلديث: )من مل يدع قول الزور والعمل به، فلي�س هلل 
حاجة يف اأن يدع طعامه و�سرابه()1(

واحلّج يربي امل�سلم على ترك اجلدال والأخالق الرذيلة: زبٱ ٻ ٻٻ ٻ پ 
ڤ  ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 

ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦرب ]البقرة: 197[.

الكرمي  القراآن  جعل  املثال  �سبيل  وعلى  منها:  �سيئًا  ترك  ملن  ال�سديد  الوعيد  الرابع: 
املتكرب مبغو�سًا هلل يف قوله �سبحانه: زبۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆرب ]الن�ساء: 36[، 
 ]107 ]الن�ساء:  زب ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ   ٹ ٹ رب  تعاىل:  الأمانة مبغو�ٌس من اهلل  وخائن 

ومن ي�سعى يف ن�سر الفاح�سة ليف�سد اأخالق املوؤمنني له عذاب األيم: زبۆئ ۈئ  ۈئ ېئ ېئ 
ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئرب ]النور: 19[،  وغري ذلك...

ى النبي  �ساحب اخللق ال�سيء منافقًا يف قوله: )اآية املنافق  ويف ال�سنة النبوية �سمنَّ
ث كذب، واإذا وعد اأخلف، واإذا اوؤمتن خان()2(. ثالث: اإذا حدنَّ

و�سهد للمراأة التي توؤذي جريانها باأنها يف النار)3(.

اخلام�س: اهتمام علماء ال�سريعة بها: فقد اهتم علماء ال�سريعة بالأخالق منذ الع�سر 
الأول الهجري، حني كانوا يحر�سون على اللتزام بالأخالق الإ�سالمية، ويحثون النا�س على 

اللتزام بها.
اأبي  عن   )59  - املنافق  الإميان/خ�سال  م�سلم:   ،33  - املنافق  الإميان/عالمة  )البخاري:  عليه  متفق   )2(

. هريرة 
. )3( رواه ابن حبان )76/13( واحلاكم )183/4( عن اأبي هريرة 

)1( ابن اجلوزي/عبدالرحمن: �سفة ال�سفوة )258/1(.
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فلما ويل اخلالفة  اأغنامهم،  للحي  يحلب  كان  اأنه  يق  ال�سدِّ بكر  اأبي  عن  كما جاء 
لعمري  »بلى  فقال:  بكر،  اأبو  ف�سمعها  الغنم.  منايح  لنا  يحلب  ل  الآن  منهم:  جارية  قالت 

لأحلبنها لكم«)1(.

لها،  كافل  ل  املدينة  يف  عجوز  امراأة  برعاية  بنف�سه  يقوم  كان  اأنه  عمر   عن  وورد 
وا�ستمر على ذلك حتى بعد خالفته)2(.

وقال عمر: »ل تغرين �سالة امرئ ول �سومه، من �ساء �سام ومن �ساء �سلى، ل دين ملن 
ل اأمانة له«)3(.

وورد عن عبداهلل بن عمر ر�سي اهلل عنهما حني �سئل عن الذي يختلف كالمه اأمام النا�س 
« )4( -اأي: اأنه يجب  عن كالمه يف خلوته، فقال: »كنا نعّد هذا نفاقًا على عهد ر�سول اهلل 

اللتزام بال�سدق يف كل حال-.

الأخالق  يف  األفوها  التي  الكتب  خالل  من  بالأخالق  الإ�سالم  علماء  اهتمام  ويربز 
، فمن الكتب التي األفت  الإ�سالمية، ككتب الأخالق عمومًا، والكتب التي األفت يف خلق معنينَّ

يف الأخالق: 

> الأدب املفرد لالإمام البخاري

> اأخالق النبي  واآدابه لأبي ال�سيخ الأ�سبهاين

> تهذيب الأخالق لبن م�سكويه

> الأخالق لبن حزم

> اأخالق الطبيب للرازي
)2( ابن اجلوزي/عبدالرحمن: �سفة ال�سفوة )281/1(.

 168/1 للخرائطي:  الأخالق  بن عروة عن عمر. )مكارم  واخلرائطي عن ه�سام  والبغوي  البيهقي  رواه   )3(
رقم: 1460(.

)4( رواه البـخاري )الأحـكام/ما يكره من ثناء ال�سلطان واإذا خرج قال غري ذلك - 6756(.
)1( الراغب الأ�سفهاين: املفردات بتحقيق حممد �سيد كيالين: �سفحة 418، ن�سر دار املعرفة.
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> اأخالق العلماء لالآجري

> الآداب للبيهقي

> مكارم الأخالق لبن اأبي الدنيا

> مكارم الأخالق ومعاليها للخرائطي

> م�ساوئ الأخالق للخرائطي

> اأدب الدنيا والدين للماوردي

> ر�سالة امل�سرت�سدين للحارث املحا�سبي

> اأخالق الأبرار للغزايل

> الأخالق للراغب الأ�سفهاين

> الآداب ال�سرعية واملنح املرعية للمقد�سي

ومن الكتب التي اأُلِّفت يف اأخالق خم�سو�سة:

> التوا�سع لبن اأبي الدنيا

> ال�سمت وحفظ الل�سان لبن اأبي الدنيا

> مداراة النا�س لبن اأبي الدنيا

> احللم لبن اأبي الدنيا

> الرب وال�سلة لبن اجلوزي

> القناعة لبن ال�سني

> عدة ال�سابرين وذخرية ال�ساكرين لبن القيم
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ومن الكتب التي األِّفت يف اأخالق ال�سا�سة وامللوك ا�ستقالًل اأو �سمناً:

> الأحكام ال�سلطانية للماوردي

> الأحكام ال�سلطانية للقا�سي اأبي يعلى احلنبلي

> الترب امل�سبوك يف اأخالق امللوك للغزايل

> ت�سهيل النظر وتعجيل الظفر يف اأخالق امَللك و�سيا�سة املُلك للماوردي

> ال�سيا�سة ال�سرعية يف اإ�سالح الراعي والرعية لبن تيمية

هذه مناذج من الكتب الرتاثية، اأما الكتب احلديثة فهي كثرية جدًا يف املو�سوع. وكل ذلك 
يدل على اأهمية مو�سوع الأخالق ومكانته عند امل�سلمني.

املبحث الثالث: الفرق بني القيم والأخالق:

بيان  ال�سلعة  »تقومي  الراغب:  مفردات  ويف  القيم،  واحدة  بالك�سر  القيمة  لغة:  الِقَيم 
قيمتها«)1(.

ئون من يقول: قينَّموا الدار، اأي: جعلوا لها قيمة معلومة. ويف معجم الأخطاء ال�سائعة: »ويخطِّ

ال�سيء  قينَّم  الو�سيط:  املعجم  واوي. وقد جاء يف  الفعل  لأن  تقوميًا؛  وال�سواب: قوموها 
تقييمًا: قدر قيمته.

م. وال�سواب: نفي�س، اأو ذو قيمة عالية. لأن القيم يف اللغة  ويقولون: عقد اللوؤلوؤ هذا قيِّ
هو امل�ستقيم، ومنه قوله تعاىل:  زبڈ ڈ   ژرب ]البينة: 3[، اأي م�ستقيمة تبني احلق من 

الباطل«)2(.

جمالت  بتعدد  تعددت  فقد  للقيمة  ال�سطالحي  املعنى  »اأما  ا�سطالحًا:  الِقَيم 
ا�ستخدامها يف الن�ساطات الإن�سانية، واإن كل معنى من هذه املعاين يتخذ خا�سية املعيار 
للمجال الذي ا�ستخدم فيه، وهكذا ظهرت نظرية القيم اأو علم القيم )Axiology(. وُيعزى 

)2( العدناين/حممد: معجم الأخطاء ال�سائعة: �سفحة 212، ن�سر مكتبة لبنان 1983 م.
)1( نقاًل عن: الغامدي والدهي�س )مرجع �سابق( وهـو تعريف يتميز بال�سمول والو�سوح.
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ظهور هذا املفهوم اإىل الفيل�سوف الأملاين »نيت�سه« وتنح�سر وظيفة هذه النظرية يف القيام 
ومنها  العلوم  من  بكثري  ال�سلة  وثيقة  وُتعترب  ومعايريها  واأنواعها  القيم  طبيعة  بتحليل 

الأخالق«)1(.

القيم يف املدر�سة الفل�سفية املثالية:

تعود فكرة هذه املدر�سة اإىل اأفالطون )427 ق. م - 347ق. م(، ويجمع عامل القيم املثايل 
املدر�سة  هذه  من  املاأخوذة  القيم  وظلت  اجلمال،  اخلري،  احلق،  املعروف:  اأفالطون  مثلث 
وما زالت قدميًا وحديثًا م�سدرًا لأهداف الرتبية و�سياغة ما ُيطلق عليه الرتبية الأخالقية 
»Moral Education« وانعك�س ذلك على العملية التعليمية والرتبوية بهدف متكني القيم من 

املتعلم بحيث تكون مبنزلة ال�سابط واملوجه ل�سلوكه. )اأر�سطو، 1924(.

القيم يف املدر�سة الفل�سفية الواقعية:

فكرة هذه املدر�سة عك�س املدر�سة املثالية من حيث و�سع القيم، فهي تعترب القيم اخلالدة 
م�ستمرة وثابتة وعامة، مبعنى اأن القيم من وجهة نظر هذه املدر�سة يف بدايتها معايري خلقية 
حتكم حركة الإن�سان يف عمومه، وترجع بداية هذا التطور احلديث للمدر�سة الواقعية منذ 
العقل،  اأنه من مدلولت  القانون الأخالقي على  اإىل  1724م( النظر   -  1804( اأن بداأ »كانت« 
والقيم ُمثٌل ُعليا وغايات اإن�سانية توجه م�سرية احلياة وتعترب اأحد مقومات الوجــود الإن�ساين 

.)Kant, 1965(

القيم يف املدر�سة الفل�سفية الربجماتية:

جتاه  الإن�ساين  ال�سلوك  تعترب  حيث  »القيم«،  نظرية  جوهرها  يف  املدر�سة  هذه  تعترب 
الأ�سياء هو الذي يحدد قيمتها مبعنى اأنه ل توجد للقيم طبيعة مطلقة، لذلك احتلت قيمة 
و�سائل  القيم  فاإن  ثم  ومن  املدر�سة،  دعاة هذه  القيم عند  نظرية  مكانة مهمة يف  »العمل« 
 1952( ديوي  املدر�سة جون  ويتزعم هذه  اإىل احلقيقة،  للو�سول  اأدوات  اأو  الأفكار،  لتو�سيح 

- 1859م( الذي يعترب فيل�سوف ومطور هذه املدر�سة. )فينك�س، 1965(.

)1( انظر: الغامدي والدهي�س/مرجع �سابق.
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القيم من منظور اإ�سالمي:

القيم يف الفكر الإ�سالمي تختلف عن غريها يف الفل�سفات ال�سابقة، فهي لي�ست من نتاج 
الفكر الب�سري، واإمنا تعتمد يف اأ�سا�سها على القراآن الكرمي وال�سنة النبوية ال�سريفة، كما اأن 
القيم يف الإ�سالم تنزع اإىل ال�سمول، فالدين الإ�سالمي مل ياأت خا�سًا باأمة دون اأخرى بل هو 
للنا�س كافة، اأما ميدان تطبيقه فهو �سامل يف قواعده وت�سريعاته جميع نواحي احلياة الدنيا 
والآخرة، وقد كونت مبادئ الإ�سالم وقيمه نظامًا اجتماعيًا له قيمه ومعايريه والتي متثلت يف 
العلم، والعمل، والتقوى، والعدل. فقيمة العمل تاأتي يف مقدمة القيم ومل تكن مكانتها اأقل من 
قيمة العلم، واإمنا هي مرتبطة بها، اأما قيمة التقوى فهي متثل ركيزة اأ�سا�سية لقيمة العمل، 
اإىل �سون  الإ�سالمية  ال�سريعة  ترمز يف  به وهي  العمل  ُيقا�س  الذي  املعيار  والتقوى مبنزلة 
الإن�سان نف�سه من القيام باأفعال يجب املعاقبة عليها، اأو ترك اأفعال ُيعاقب على تركها. اأما 
قيمة العدل يف الإ�سالم فذات م�سمون اجتماعي، وي�سع املفكرون من امل�سلمني قيمة العدل 
)عبد  واملجتمع  والأ�سرة  الفرد  م�ستوى  على  تطبق  العدل  وقيمة  املبادئ،  قائمة  راأ�س  على 

الرا�سي، 1992م(.

والقيم يف الإ�سالم هي ف�سائل خلقية، وهي املعيار ل�سلوك اأفراد املجتمع عامة، واأرباب 
املهن خا�سة، فالدين الإ�سالمي مبنزلة املعيار الذي على اأ�سا�سه حُتدد قيمة اأخالقية العمل، 
فجميع امل�سلمني تقّوم اأعمالهم يف اإطار غايات واأهداف الدين الإ�سالمي احلنيف، وامل�سلم 
امللتزم ذو اأخالق اإ�سالمية، يخ�سى اهلل ويلتزم بالقيم التي حث عليها القراآن الكرمي وال�سنة 

النبوية ال�سريفة)1(.

املبحث الرابع: العوامل املوؤثرة يف ال�سلوك الأخالقي:

�سلوك الإن�سان الأخالقي يتاأثر بعدة موؤثرات اإيجابية و�سلبية، داخلية وخارجية، وي�سل 
تاأثري هذه املوؤثرات اإىل اأن تطغى على خلقه الأ�سا�سي، حتى ي�سبح ال�سلوك اجلديد له ُخُلقًا 
العلم  »اإمنا   : الدرداء اأبو  وقال  اهلل()2(،  ه  ي�سربِّ يت�سربنَّ  )ومن   : قال  وقد  وطبعًا، 

. )2( رواه البخاري )الزكاة/ال�ستعفاف عن امل�ساألة - 1400( عن اأبي �سعيد اخلدري 
)1( رواه البيهقي/ �سعب الإميان: )397/7(.
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بالتعلُّم، واإمنا احللم بالتحلُّم«)1(، وهذا احلديث والأثر دليالن على اأن الإن�سان ي�ستطيع اأن 
يتخلق بالأخالق احل�سنة اإذا عزم على ذلك واأعانه اهلل �سبحانه وتعاىل.

ولي�س من ال�سحيح اأن يقول اأحد اإن الإن�سان املفطور على خلق معني ل ي�ستطيع النفكاك 
عنه، بل ي�ستطيع من خالل املجاهدة والعوامل الآتية اأن يغريِّ من خلقه اإىل الأف�سل، ولعل 
ڭرب  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ     ۓ  ے  ے  ھ  زبھ   �سبحانه:  لقوله  اجليدة  التف�سريات  اأحد  هذا 
]الرعد: 11[، فمدلول النف�س يف قوله: زبڭرب يوحي بال�سفات الداخلية ل اخلارجية، 
اأي اأن الأخالق التي هي يف احلقيقة �سفات نف�سية ميكن بل يطلب تغيريها اإىل الأف�سل حتى 

يغريِّ اهلل واقع الإن�سان واملجتمع والأمة.

ة: واأتناول فيما يلي اأهم هذه العوامل املغريِّ

العامل الأول: الإميان والتوحيد:

الإن�سان  يربط  لأنه  والتوحيد؛  الإميان  هو  احل�سنة  لالأخالق  الأول  املحرك  اأن  �سّك  ل 
بخالقه عزوجل، فيورثه خلق التوا�سع عندما يتذكر عظمة اهلل تعاىل و�سعف الإن�سان، ولذا 
النا�س فتذكر  اإذا دعتك قدرتك على ظلم  ربنَّه)2(، وقيل:  قيل: من عرف نف�سه فقد عرف 

قدرة اهلل عليك.

ويــورثه خــلق الرحــمة؛ لأنــها �ســفة اهلل تعــاىل، ويحب اأن يتخلق بها لريحمه اهلل فاإن 
ال�سفتني:  بهاتني  �سوره  من  �سورٍة  كل  القــراآن  وابتداء  الرحماء)3(،  عباده  من  يرحم  اهلل 

خ خلق الرحمة عند امل�سلم. زبب�سم اهلل الرحمن الرحيمرب ير�سِّ

ويورثه خلـق العـدل؛ لأن الـله تـعاىل عـادٌل ل يـحـب الظـاملـني؛ ولأن الظلم مرتعه وخيم 
يوم الـقيامة، ول يـعي ذلـك اإل مـن يـوؤمـن بــاليـوم الآخر، 

)2( من عرف �سعف نف�سه وحاجتها واأنه م�ستحق لو�سف العبودية، عرف غنى اهلل تعاىل وقوته واأنه م�ستحق 
لو�سف الألوهية.

اأهله  . )البخاري: اجلنائز/قول النبي  يعذب امليت ببع�س بكاء  اأ�سامة بن زيد  )3( متفق عليه عن 
عليه - 1224، م�سلم: اجلنائز/البكاء على امليت - 923(.

)1( اجلليل/عبدالعزيز وعقيل/بهاء الدين: اأين نحن من اأخالق ال�سلف )�سفحة 113(.
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ويورثه خلق التجرد فال يعمل العمل ال�سالح رجاء ال�سمعة وامل�سلحة، بل يبتغي بذلك 
ر�سى موله �سبحانه؛ ولأن املرائني واملنافقني يوم القيامة يجعل ما عملوا هباء منثورًا، ثم 

بون، فيخاف امل�سلم من املراءاة والنفاق. يعذنَّ

ويورثه خلق الإح�سان اإىل الآخرين، ليجد جزاء ذلك يوم القيامة، ومينعه من الأخالق 
ال�سيئة لأنه يخ�سى من عقوبتها، 

والإميان باملالئكة ي�سعره بالرقابة الدائمة عليه في�سبط �سلوكه.

خري  لأنهم  باأخالقهم؛  التخلق  اإىل  يدعوه  ال�سالم  عليهم  الكرام  بالر�سل  والإميان 
اخللق خُلقًا.

وهكذا تتجاوب العقيدة مع اخللق فيكمل اأحدهما الآخر، ويوؤدي كل منهما اإىل �ساحبه.

ومبا اأن الإميان يزيد وينق�س لدى الإن�سان بني مدة واأخرى، كما قال �سبحانه: زبڤ ڤ  
ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃرب ]الفتح: 4[ فاإن هذه الأخالق تزيد عند زيادة 

ن اأخالقه فعليه بزيادة اإميانه باهلل  الإميان وتنق�س عند نق�سانه، فاإذا اأراد امل�سلم اأن تتح�سنَّ
ر يف  والتفكُّ الكونية،  اآيات اهلل  ر يف  التفكُّ و�سائل عدة: منها  الإميان  ولزيادة  اأوًل،  �سبحانه 
كر والعلم،  اآيات اهلل ال�سرعية، والإقبال على الطاعات، وترك الكبائر، وح�سور جمال�س الذِّ

، وقراءة �سري ال�ساحلني. ومدار�سة �سرية النبي امل�سطفى 

الآخر، كما  واليوم  اإميانهم باهلل  لقوة  ال�سالح رحمهم اهلل  ال�سلف  اأخالق  واإمنا قويت 
جاء عن فاطمة بنت عبدامللك بن مروان، امراأة عمر بن عبدالعزيز رحمهما اهلل اأنها دخلت 
األ�سيء  املوؤمنني،  اأمري  »يا  فقلت:  �سائلة دموعه،  يده على خده،  فاإذا هو يف م�ساله  عليه، 
، فتفكرت يف الفقري اجلائع، واملري�س  حدث؟ قال: يا فاطمة! اإين تقلدت اأمر اأمة حممد 
ال�سائع، والعاري املجهود، واملظلوم املقهور، والغريب املاأ�سور، والكبري وذي العيال يف اأقطار 
، فخ�سيت األ تثبت  الأر�س، فعلمت اأن ربي �سي�ساألني عنهم، واأن خ�سمي دونهم حممد 

يل حجة عند خ�سومته، فرحمت نف�سي فبكيت«)1(
)1( رواه ال�سياء املقد�سي ب�سند �سحيح )اجلامع الكبري لل�سيوطي: 546/1( وللبزار نحوه ب�سند �سحيح )جممع 
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العامل الثاين: العبادات:

وللعبادات تاأثري اإيجابي على ال�سلوك، يظهر لكل من داوم على اأداء العبادات ب�سورتها 
الرقابة  وتزيد  الأع�ساب،  وتهدئ  الت�سرفات،  حتكم  فال�سالة  ال�سحيحة،  ال�سرعية 
 ،]45 ]العنكبوت:  ىرب  ې    ې  ې  ې  زبۉ  �سبحانه:  قال  كما  الذاتية، 
وال�سالة اخلا�سعة ترقق القلب، وتزيد الإميان، وتورث الإخال�س، وتربط بالآخرة، مما له 
اأثر يف توا�سع الإن�سان ورحمته الآخرين، والزكاة تنمي خلق الرحمة والإح�سان والتوا�سع، 
وتزيد الروابط الجتماعية، وتربط بالآخرة، مما له اأثر يف �سبط �سلوك الإن�سان ونظرته 
لالآخرين، وال�سيام ي�سبط الأع�ساب وال�سلوك، ويزيد الرقابة، وي�سعر بالفقراء واملحتاجني 
الذين ل يجدون ما ياأكلون، واحلّج يربي على ال�سرب والتجرد والتوا�سع، وي�سعر بامل�ساواة 

بني امل�سلمني.

واإذا كانت العبادات مل تاأخذ دورها الإيجابي يف حياة بع�س امل�سلمني، فتجدهم بالرغم 
اأ�سحاب اأخالق �سيئة، فذلك لأنهم مل يوؤدوها على الوجه املطلوب،  اأدائهم لعباداتهم  من 
زبڱ ڱرب  باإقامتها  اإل مقرونًا  الكرمي  القراآن  الأمر بها يف  ياأِت  فال�سالة مثاًل مل 
، كاملة خا�سعة،  ى كما �ُسِرعت لر�سول اهلل  زبۅ ۅرب، ذلك اأن اإقامتها تعني اأن توؤدنَّ
يت كما �سرعت اأورثت الأثر املطلوب،  ل كما يريد الإن�سان اأن ي�سليها ح�سب هواه، فاإذا اأُدِّ
وقت  كل  يف  يوؤدونها  والذين  قدميًا،  ال�سحيح  وجهها  على  يوؤدونها  كانوا  الذين  وامل�سلمون 

كذلك، اآثار العبادات عليهم وا�سحة يف ح�سن اأخالقهم.

وقد قمت بعمل ا�ستبانة ملجموعة من النا�س، �ساألتهم فيها عن اأثر العبادات عليهم فكان 
من اإجابات بع�سهم:

> كنت اأغ�سب عند اأي موقف اأثناء ال�سيام، فحاولت اأن اأتلذذ بال�سوم حتى اأكون 
قدوة، ف�سرت اأحا�سب نف�سي واأحاول التزام �سعة ال�سدر، وجنحت يف ذلك.

بتح�سن كبري يف  اأح�س�ست  ال�سالة جماعة وعلى ذكر اهلل،  اأن حافظت على  بعد   <
اأخالقي، و�سرت اأ�سعر بوازع من نف�سي مينعني من الغيبة وغريها.
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> كنت يف خارج اململكة للدرا�سة ومل اأكن متم�سكًا بالدين كثريًا، ويف ليلة ا�ستعددت 
ل�سالة الع�ساء، ثم ذكرت حاجة يل عند اأحد زمالئي فوجدت عنده ن�ساء جميالت، 

فتذكرت الو�سوء وال�ستعداد لل�سالة فحماين اهلل بذلك من الفاح�سة.

> كنت اإمام اأحد امل�ساجد، فح�سل موقف يل مع اأحد كبار ال�سّن، فغ�سبت، وعندما 
غيظي  فكظمت  گرب  ک  ک  زبک  �سبحانه:  قوله  قراأت  الع�ساء  �سالة  بداأت 

و�ساحمته واأح�سنت اإليه.

وهذه مناذج واقعية توؤكد ما �سبق، ومن النماذج التاريخية ما رواه جابر قال قال رجل 
: اإن رجاًل يقراأ القراآن الليل كله، فاإذا اأ�سبح �سرق قال: )�ستنهاه قراءته()1(. للنبي 

: قالوا يار�سول اهلل اإن فالنًا ي�سلي من الليل فاإذا اأ�سبح �سرق قال:  وعن اأبي هريرة
)�ستنهاه �سالته()2(.

اأثر القراءة وال�سالة ب�سبب اأن عباداتهم كانت  وقد جزم النبي  يف الق�ستني على 
موؤثرة يف �سلوكهم، ولو اقرتف اأحدهم �سيئًا من املعا�سي اأو ال�سلوكيات اخلاطئة ف�سرعان 

ما يرتكها.

ومن هنا كان ال�سلف ال�سالح ي�ستعينون بالعبادات على اأمورهم، قال �سبحانه: زبۆئ 
ۈئ ۈئرب ]البقرة: 45[ اأي: ا�ستعينوا بال�سالة وال�سرب الذي قال جماهد اإنه ال�سوم)3( 

على تقومي اأخالقكم، وا�ستعينوا بهما على همومكم، وا�ستعينوا بهما على �سوؤون حياتكم.

العامل الثالث: ال�سحبة وال�سداقة واملخالطة:

لعل من نافلة القول اأن الإن�سان يتاأثر مبن يخالط، فاإن هذا املفهوم م�ستقرٌّ يف العقول 
والأذهان على مّر الع�سور، وقد قيل)4(:

الزوائد: 258/2(.
)2( رواه البيهقي )�سعب الإميان: 174/3( واأحمد )447/2( ب�سند �سحيح )جممع الزوائد: 258/2(.

)3( تف�سري القرطبي )372/1(.
)4( القائل عدي بن زيد )بهجة املجال�س لبن عبدالرب: 705/2(.

)1( متفق عليه عن اأبي هريرة  )البخاري: بدء اخللق/خري مال امل�سلم غنم يتبع بها �سعف اجلبال 325-، 
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ـر قـــريــنــــه عن املــرء ل تــ�ســــاأل واأبـــ�سِ
يــقــتــدي بــــاملـــقـــارن  قـــــريٍن  فــــكـــل 

وال�سابة  ال�ساّب  فتجد  ق هذه احلقيقة  ي�سدِّ الواقع  فاإن  الأفهام  ل�ستقراره يف  واإ�سافًة 
يتاأثرون مبن يخالطون وي�ساحبون، كما قيل: ال�ساحب �ساحب، واكت�ساب  والرجل واملراأة 
ال�سلوكيات من الأقران والأ�سحاب اأمٌر فطرّي، بل اإن من فطرة الإن�سان اأن يتطّبع بطباع من 
ادين اأهل الوبر، وال�سكينة يف اأهل  : )الفخر واخليالء يف الفدنَّ يخالط ولو حيوانًا، لذا قال 

الغنم()1( ذلك ملا يغلب على الإبل من الفخر، وما يغلب على الغنم من الب�ساطة.

قال  الطاحلني،  جمال�سة  وترك  ال�ساحلني  مبجال�سة  فاأو�سى  ذلك،  الإ�سالم  يغفل  ومل 
اجللي�س  )مثل   : وقال   ]68 ]الأنعام:  مترب  خت  حت  جت  يب  ىب  زبمب  �سبحانه: 
ال�سالح وال�سوء كحامل امل�سك ونافخ الكري فحامل امل�سك اإما اأن يحذيك واإما اأن تبتاع منه 
واإما اأن جتد منه ريحًا طيبة، ونافخ الكري اإما اأن يحرق ثيابك واإما اأن جتد ريحًا خبيثة()2(.

ولهذا املعنى جعل النبي  لكل �سحابي من املهاجرين اأخًا له من الأن�سار يعينه وينا�سحه.

ومن اأمثلة ذلك اأن كان �سلمان الفار�سي من ن�سيب اأبي الدرداء ر�سي اهلل عنهما، فزار 
البذلة وهي  ثياب  اأي لب�سة  لة  الدرداء ر�سي اهلل عنها متبذِّ اأم  الدرداء، فراأى  اأبا  �سلمان 
املهنة واملراد اأنها تاركة للب�س ثياب الزينة فقال: »ما �ساأنك؟ قالت: اأخوك اأبو الدرداء لي�ست 
له حاجة يف الدنيا، فجاء اأبو الدرداء ف�سنع له طعامًا، فقال �سلمان: كل. قال: اإين �سائم. 
قال �سلمان: ما اآنا باآكل حتى تاأكل، فاأكل، فلما كان الليل ذهب اأبو الدرداء يقوم، قال �سلمان: 
من. فنام، ثم ذهب يقوم، فقال: من. فلما كان من اآخر الليل قال �سلمان: قم الآن. ف�سلنَّيا. 
فقال �سلمان: اإن لربك عليك حقًا، ولنف�سك عليك حقًا، ولأهلك عليك حقًا، فاأعط كل ذي 

: )�سدق �سلمان()3(. حقٍّ حّقه«. فاأتى النبي  فذكر ذلك له، فقال 

م�سلم: الإميان/تفا�سل اأهل الإميان - 52(.
)2( متفق عليه عن اأبي مو�سى الأ�سعري  )البخاري: الذبائح/باب امل�سك - 5214، م�سلم: الرب وال�سلة 

والآداب/ا�ستحباب جمال�سة ال�ساحلني - 2628(.
. )3( رواه البخاري )الأدب/�سنع الطعام والتكلف لل�سيف - 5788( عن اأبي جحيفة 

)1( رواه الدارمي )169/1(.
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وهكذا ي�ستفيد امل�سلم من م�ساحبة اأخيه امل�سلم النا�سح له.

اأن ي�ساحب من ل ينا�سحه ول ينتقده، بل ميدحه دائمًا ولو  ل  النا�س يف�سِّ ولعل بع�س 
النقد  يعتد على  لأنه مل  به؛  يكذِّ ول  ولو بغري احلق  دائمًا  قه  وي�سدِّ يذّمه،  ول  فيه  لي�س  مبا 
والن�سيحة، اأو لأن فيه مر�سًا نف�سيًا كالغرور وهو ل ي�سعر، ويعترب هو هذا ال�سديق �سديقًا 

مثاليًا لأنه يحبه بدليل مدحه الكثري له وموافقته امل�ستمرة.

ويف احلقيقة اأن هذا ال�سديق املادح املوافق يف جميع الأحوال ي�سر ول ينفع؛ لأنه ل يريد 
اخلري ملن ي�سحبه، بل يريد م�سلحة نف�سه، ولو كان يريد اخلري ل�ساحبه لنا�سحه؛ لأنه ل 

يخلو اإن�سان من اأخطاء، وكفى املرء نباًل اأن تعّد معايبه، فكيف خال �ساحبه من املعايب؟!

فامل�سلم احلق يبحث عمن ين�سح له، وكان عمر يقول: »رحم اهلل امرءًا اأهدى اإيلنَّ 
عيوبي«)1( فانظر كيف جعل عمر الن�سيحة هدية يهديها له اأخوه!

ال�سلوك  على  تاأثري  ولـهـا  الإن�سـان،  علـى  �سـلبي  اأو  اإيجابي  اأثر  لل�سداقة  اإن  واخلال�سة 
خريًا اأو �سـرًا، فهنيـئًا ملـن وفـقـه الـله لـل�سـحـبة ال�ساحلة.

العامل الرابع: الرتبية:
ر يف اأخالقه تاأثريًا بالغًا، كما قيل)2( ه الن�سء التوجيه ال�سالح، فتوؤثِّ تاأتي الرتبية لتوجِّ

ويــنـــ�ســــاأ نـــا�ســــيء الـــفــتــيـــان مــنــــا
اأبـــــــوه ده  عـــــونَّ كــــــان  مـــــا  عـــلـــــــى 

ولـــــــكن بحــــــــجًى  الفــــتى  نـــبـــغ  ومــا 
اأقـــربــــــوه الـــــــــــتـــــــــديَُّن  ده  يـــــــعــــــــــوِّ

واأرى اأن هذه الرتبية هي الفاعل الأول يف التاأثري على اأخالق ال�سغري، ولكن مل اأجعلها 
اأول العوامل؛ لأنها يف مرحلٍة معينَّنة من العمر بخالف العوامل ال�سابقة فهي توؤثر يف جميع 

مراحل عمر الإن�سان.

)2( القائل اأبو العالء املعري )اللزوميات: 601/2(.
)1( القائل اأبو متام حبيب بن اأو�س الطائي )ديوانه ب�سرح اخلطيب التربيزي: 200/3( وهـذا ن�س البيت فيه، 
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والرتبية ال�ساحلة لها و�سائل: منها: الرتغيب والرتهيب، والن�سيحة والتوجيه، والقدوة، 
ة اأحيانًا، كما قيل)1(: والرتبية باملواقف احلياتية، والرتبية بال�سدنَّ

فــقـــ�ســـا لــتـــزدجــروا ومن يُك حازمًاً
يـــرحــــُم وِحيـــنـــًا  اأحـــيــانــًا  فلــيــقـــ�ُس 

برعاية  تقوم  التي  ال�ساحلة  الزوجة  اختيار  على  الإ�سالم  د  �سدنَّ الرتبية  اأهمية  ولأجل 
وجلمالها  وحل�سبها  ملالها  املراأة  )تنكح   : قال  الإ�سالمية،  الرتبية  وتربيتهم  الأطفال 

ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك()2(.

وغني عن القول اأن الرتبية اإمنا توؤتي ثمارها اإذا كانت غري معار�سة مبا هو اأقوى منها 
من املوؤثرات الأخرى، كما قيل:

تـــمامـــه يــــومًا  البـنــيان  يــبــلغ  مــــتى 
اإذا كـــنـــت تــــبــنــيـــه وغـــريك يـــهـــدُم

ولـــو األـــُف بـــاٍن خلـــفـــهم واحـــٌد كـــفى
األـــف هــــادِم بــــبـــاٍن خــــلــفـــه  فكيــف 

قات توؤخر تاأثريها على الطفل  والرتبية الأ�سرية يف اأغلب املجتمعات املعا�سرة تتعر�س ملعوِّ
و�سمينه،  بغثِّه  احلّر  والإعالم  الأخرى،  املجتمعات  على  املن�سبط  غري  فالنفتاح  والفتى؛ 
والتجارب ال�سيئة التي ي�سمعها البن من اأقرانه، و�سعف الرقابة الأ�سرية نتيجة الإغراق يف 
الأعمال التجارية من قبل الآباء، اإ�سافة لعمل املراأة وت�سليم البن للخدم مبا فيهم من عادات 

قات للرتبية ال�ساحلة. واأخالق غري اإ�سالمية يف كثري من الأحيان، كل هذه وغريها معوِّ

فال بّد اأن تكون الرتبية متنوعًة حمببًة ل�سيقًة بالطفل، حتى حتميه من املوؤثرات املعرقلة 
لبنائه ال�سوّي، ول بّد اأن تكون الرتبية ال�ساحلة خيارًا اأوليًا لالأبوين؛ لأنه واجب �سرعي اأوًل، 

ويف احلا�سية: يف بع�س الن�سخ: على من يرحُم.
. )البخاري: النكاح/الأكفاء يف الدين - 4802، م�سلم: النكاح/ا�ستحباب  )2( متفق عليه عن اأبي هريرة 

نكاح ذات الدين - 1466(.
)1( متفق عليه عن ابن عمر ر�سي اهلل عنهما. )البخاري: اجلمعة/اجلمعة يف القرى واملدن - 853، م�سلم: 

o b e i k a n d l . c o m



37 مفاهيم عامة

قال �سبحانه: زبۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى 
ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئرب ]التحرمي: 6[.

: )كلكم راٍع وكلكم م�سوؤول عن رعيته، فالرجل راٍع يف اأهل بيته وم�سوؤول عن  وقال 
رعيته، واملراأة راعية يف بيت زوجها وم�سوؤولة عن رعيتها()1(.

ة �سيعينان الأبوين على الدين  ولأنه يف م�سلحة الأبوين ثانيًا، فالبن الباّر والبنت البارنَّ
قال:  لالأبوين،  الذكر احل�سن  املمات، ويرتكان  وبعد  الكرب  ويحفظان حقهما يف  والدنيا، 
)اإذا مات ابن اآدم انقطع عمله اإل من ثالث: �سدقٍة جارية، اأو علٍم ينتفع به، اأو ولٍد �سالح 

يدعو له()2(.

ا�ستثناءات:

هناك العديد من العوامل التي تخرج الإن�سان عن اختياره، فت�سطره للقيام باأعمال، اأو 
النطق باأقوال ل يرت�سيها، ومن قواعد الدين الإ�سالمي اأنه ل يوؤاخذ الإن�سان اإل مبا ي�سدر 

عن اختيار منه، لقوله �سبحانه: زبۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې 
ې ې ى  ى ائ ائرب ]البقرة: 286[.

ٍد لها، ويوؤثر فيها بع�س العوامل: والأخـالق كـذلك قـد ت�سدر من الإن�سان من غري تعمُّ

اأو قول ما ل يريد ل  الذي يرغم على فعل ما ل يريد،  الإكراه: فاملكره  العامل الأول: 
ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  زبچ  تعاىل:  لقوله  فعله؛  على  �سرعًا  يوؤاخذ 
)حني اأكره على  ڎ ڈرب ]النحل: 106[ وهذه الآية نزلت يف ق�سة عمار بن يا�سر
: )اإن  النطق بكلمة الكفر، فقالها غري را�ٍس بها، فعذره اهلل تعاىل وقال له ر�سول اهلل 

عادوا فُعد()3(؛ لأنه يعلم اأن قلبه مطمئن بالإميان.
الإمارة/ف�سيلة الإمام العادل - 1829(.

. )2( رواه م�سلم )الو�سية/ما يلحق الإن�سان من الثواب بعد وفاته - 1631( عن اأبي هريرة 
)3( رواه احلاكم )2/389( و�سححه عن حممد بن عمار بن يا�سر.

)1( رواه الطرباين )املعجم الكبري: 97/2( عن ثوبان  )جممع الزوائد: 250/6(، ورواه ابن ماجة )659/1( 
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»عفي   : وقوله   ]173 ]البقرة:  ڻرب  ڻ    ں  ں  ڱ   ڱ  ڱ      ڱ     زبڳ  تعاىل:  وقوله 
لأمتي عن اخلطاأ والن�سيان وما ا�ستكرهوا عليه«)1(.

ولكن ل بد اأن يكون الإكراه ملِجئًا حتى ترتفع املوؤاخذة، ومعنى الإجلاء ال�سطرار بحيث 
يرتتب على عدم تنفيذ الإكراه �سرر بديّن اأو نف�سّي اأو اجتماعي.

ه لالإن�سان غري ملجئ، واإمنا يرتتب عليه بع�س الإحراج، فال يعّد  اأما اإذا كان الأمر املوجنَّ
ذ الأمر باختياره واإرادته. اإكـراهًا �ســرعًا، ومن ثم فاإنه يوؤاخذ على تنفيذ ما اأمر به؛ لأنه نفنَّ

واإذا كان املرء غري موؤاخذ على الإكراه، فال تعّد ت�سرفاته التي ت�سدر منه حال الإكراه 
اهلل  عند  وينخف�س  الإن�سان  بها  يرتفع  �سرعًا،  والعقاب  للثواب  حمل  الأخالق  لأن  ة؛  �سوينَّ

تعاىل، فاإذا كان غري موؤاخذ يف حال الإكراه فلي�ست هي بالأخالق املعتربة.

وال�سبب الآخر: اأن اخللق �سفة م�ستقرة يف النف�س - كما تقدم يف تعريفها - والت�سرفات 
التي ت�سدر حال الإكراه لي�ست من ال�سفات امل�ستقرة يف النف�س.

ال�سوينَّة، ويحرجه مبا  الإن�سان عن ت�سرفاته  الغ�سب: فالغ�سب يخرج  الثاين:  العامل 
يخرج منه من كلمات وت�سرفات غري مدرو�سة، ومل متّر على العقل مدة كافية للتاأمل فيها.

وت�سدر من الإن�سان �سلوكيات م�ستغربة حال الغ�سب ال�سديد، اإذا مل ي�سبطها فقد توؤدي 
به اإىل التفوُّه بكلمات خطرية كالكفر والعياذ باهلل، اأو الإقدام على العتداء اأو اجلرمية، اأو 

فقدان عالقات اجتماعية وثيقة، اأو وظيفة، وغري ذلك من الأ�سرار الكثرية.

لذا فاإن امل�سلم ُمْلَزم اأن ي�سبط اأع�سابه ويتحكم فيها بحيث ل يقوده الغ�سب، بل هو يقود 
نف�سه، قال  )لي�س ال�سديد بال�سرعة، اإمنا ال�سديد الذي ميلك نف�سه عند الغ�سب()2(.

وابن حبان )202/16( واحلاكم )216/2( و�سححه عن ابن عبا�س ر�سي اهلل عنهما.
وال�سلة  الرب  م�سلم:   ،5763  - الغ�سب  الأدب/احلــذر من  )البخاري:   . اأبي هريرة  عليه عن  متفق   )2(

والآداب/ف�سل من ميلك نف�سه عند الغ�سب - 2609(.
)1( ابن القيم/حممد: الفرو�سية )129(.
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اأكرث  الغ�سب  الأمور، ويف حال  اأ�سق  ونزواتها من  رغائبها  اأمام  النف�س  زمام  وامتالك 
ر  م�سقة، فمن قدر على �سبط اأع�سابه، فهو القوّي حقًا، اأما من �سلنَّم للغ�سب زمامه وتهونَّ

فلي�س ب�سجاع واإن كان اأقوى النا�س ج�سديًا.

ولكن  والعك�س،  ال�سجاعة،  تعني  ل  فالقوة  وال�سجاعة،  القوة  العلماء بني  ق  فرنَّ ومن هنا 
ال�سجاعة هي التي ميدح بها الإن�سان ل القوة فقط)1(.

ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ   زبٺ  بقوله:  الغيظ  الكاظمني  مدح  تعاىل  واهلل 
ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤرب ]اآل عمران: 134[

وكظم الغيظ ل ينافيه التعبري عن الغ�سب بطريقة اإيجابية، اأي مبناق�سة امل�سكلة، اأو اإبداء 
ت�سايقك مما ح�سل، لأنه نوع من التنفي�س املريح، اأما كتم ما تكرهه يف نف�سك دائمًا وحتّمله، 

فاإنه قد ي�سبب ارتفاع �سغط الدم والكاآبة)2(.

وهناك و�سائل ي�ستطيع الإن�سان بوا�سطتها تخفيف الغ�سب، وقبل الو�سائل اأحب اأن اأقرر 
حقيقتني مهمتني:

ج الغ�سب يف نف�س الإن�سان هو ال�سيطان؛ لأنه يحب اأن يثري نفو�س املوؤمنني  الأوىل: اأن موؤجِّ
بع�سهم على بع�س، وهذا ما قاله نبي اهلل مو�سى ÷ حني غ�سب وثار وقتل الرجل، ثم 
اإىل  تبعه  وما  الغ�سب  فن�سب   ،]15 ]الق�س�س:  ڌرب  ڌ  ڍ  ڍ  ڇڇ  ڇ  ڇ  زبچ  قال: 
عدوِّ اهلل ال�سيطان، فدفع الغ�سب يكون بدفع �سببه ومن�سئه يف النف�س، لذا فاإن من ا�ستوىل 

ال�سيطان عليه وعلى ت�سرفاته يف حياته، كان اأبعد النا�س عن احللم.

والقوة  بالعزة  النا�س  بع�س  يربطها  قد  اإن�سانية،  غريزة  للنف�س  النت�سار  اأن  الثانية: 
والكرامة، وقد ل يكون هناك ارتباٌط بينهما، بل ميكن اأن يكون النت�سار للنف�س جزءًا من 
الكرب والغرور، فال يظن ظاّن اأن كل اإم�ساء للغ�سب عزة، ول كل كظم للغيظ مهانة، و�سناأتي 

على تف�سيل ذلك يف �سفة احللم.

)2( ميكن الرجوع اإىل هـذا املوقع اللكرتوين ملزيد من الدرا�سة حول الغ�سب من الناحية النف�سية: 
www.apa.org/puinfo/anger.html

، و�سكت عنه اأبوداود فهو ح�سن عنده. )عون املعبود: 114/4،  )1( رواه اأبو داود )249/4( عن عطية ال�سعدي 
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اأما الو�سائل فهي:

اأنه �سرع  اأن الو�سوء عبادة والغ�سبان عندما ي�ست�سعر  الو�سيلة الأوىل: الو�سوء؛ ذلك 
يبعد  ذكٌر هلل  والت�سمية  الت�سمية،  ي�سبقه  الو�سوء  اأن  اإىل  اإ�سافًة  يذهب غ�سبه،  عبادة  يف 
ال�سيطان، اإ�سافًة اإىل الوقت الذي ياأخذه الإن�سان يف الو�سوء مما يخفف الغ�سب، اإ�سافًة 
: )اإن  د حرارة الغ�سب امل�ستعلة يف القلب واجل�سد، ولأجل هذا كله قال  اإىل املاء الذي يربِّ
فاإذا غ�سب  باملاء،  النار  تطفاأ  واإمنا  النار،  من  ال�سيطان خلق  واإن  ال�سيطان،  من  الغ�سب 

اأحدكم فليتو�ساأ()1(.

ويطمئن  املالئكة،  ب  ويقرِّ ال�سيطان،  يبعد  كر  الذِّ اأن  ذلك  اهلل؛  ذكر  الثانية:  الو�سيلة 
ىت  ختمت  حت     جت  زبيب  تعاىل:  قال  الغ�سب،  لذهاب  النف�سي  اجلّو  يهيِّئ  مما  القلب، 

يت   جث مث ىثرب ]الرعد: 28[

كلمة  لأعـلم  )اإنـي   : فـقال  وجـهه،  احـمّر  قـد  غ�سبًا  رجاًل  اهلل   ر�سول  وراأى 
ما  الرجيم ذهب عنه  ال�سيطان  باهلل من  اأعوذ  قال:  لو  يجد،  الذي  قالها ذهب عنه  لو 

يجد()2(.

الو�سيلة الثالثة: تغيري هيئة الإن�سان من الوقوف اإىل اجللو�س؛ اأو ال�سطجاع، اأو اخلروج 
ع على النتقام ب�سرعة، بخالف  من املكان، اأو �سرف وجهه عمن اأغ�سبه؛ لأن الوقوف ي�سجِّ
ر الإن�سان بكل كلمة قيلت، بخالف اخلروج من املكان حيث  اجللو�س، واملكث يف املكان يذكِّ
: )اإذا غ�سب اأحدكم وهو قائم فليجل�س، فاإن  يرى م�ساهدات اأخرى ين�سغل بها، لذا قال 

ذهب عنه الغ�سب، واإل فلي�سطجع()3(.

في�س القدير: 563/1(.
. )البخاري: بدء اخللق/�سفة اإبلي�س وجنوده - 3108، م�سلم: الرب  )2( متفق عليه عن �سليمان بن �سرد 

وال�سلة والآداب/ف�سل من ميلك نف�سه عند الغ�سب - 2610(.
، ورجاله رجال ال�سحيح )جممع الزوائد: 71/8(. )3( رواه اأحمد )152/5( واأبوداود )249/4( عن اأبي ذر 

)1( املتنبي )ديوانه: 232(.
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الو�سيلة الرابعة: اإ�سغال النف�س مبلهيات خمتلفة؛ كالريا�سة، وركوب ال�سيارة، واللعب 
بالكمبيوتر، اأو غريه، والذهاب لل�سوق، اأو التم�سية على البحر، وغري ذلك، حيث تن�سيه تلك 

امللهيات كثريًا مما جرى، وتعطيه فر�سة للمراجعة.

القلب،  تخّف �سربات  العميق، حيث  والتنف�س  والهدوء  ال�سرتخاء  الو�سيلة اخلام�سة: 
وتهداأ الأع�ساب.

ال�سريع  ال�ساد�سة: عدم مقابلة الهجوم بهجوم، والتفكري يف النت�سار، والرد  الو�سيلة 
وبقوة على ما قيل، بل الرتكيز على التفكري يف ما قيل وتو�سيح اللب�س فيه؛ لأن املقابل قد 

يكون فهم خطاأً اأو نقل اإليه نقل غري �سحيح، كما قيل)1(:

وكـــم مـــن عـــــائــــٍب قــــوًل �ســحــيــحـًا
واآفــتـــه مـــــن الـــــفــــهـــم الــ�ســـــقـــــيــم

التفكري،  يف  فر�سة  الطرفني  واإعطاء  املو�سوع،  يف  البحث  تاأجيل  ال�سابعة:  الو�سيلة 
للو�سول اإىل حل غري ارجتايل.

الو�سيلة الثامنة: خف�س ال�سوت؛ لأنه ثبت اأن ال�سوت له اأثر كبري يف رفع حدة الغ�سب، 
املقابل  فاإن  �سوتك  خف�ست  فاإذا  ال�سوت،  م�ستوى  يف  املقابل  مع  يتجاوب  الإن�سان  واأن 

�سيتجاوب بخف�س �سوته وتخفيف غ�سبه)2(.

ول يحتج اأحد باأن ت�سرفاته �سدرت من غري ق�سد، وبالتايل ل يوؤاخذ مبا ينتج عنها، 
ذلك اأنه مطالب ب�سبط نف�سه �سرعًا.

واإذا كانت الأخالق يجب �سدورها عن اختيار، ففي حال الغ�سب ال�سديد ل يتحقق فيها 
ذلك يف كثرٍي من الأحيان، فالغ�سب يوؤثر على ال�سلوك الأخالقي بحيث ل ميكن العتماد على 

ت�سرفات الغ�سبان اأخالقيًا دائمًا.

)2( جبلني/لي�س: كيف تتمتع بالثقة والقوة يف التعامل مع النا�س - ترجمة مكتبة جرير - ط الأوىل 1999م 
- ف�سل: كيفية ال�سيطرة على غ�سب الآخرين )60(.

. )1( رواه احلاكم )303/3( و�سححه عن معاذ 
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العامل الثالث: الرياء وامل�سلحة: فاملرائي يت�سّنع ال�سلوك الذي يخدمه يف م�سلحته ولو 
كان غري خلق له، فيت�سّنع الكرم اأو التديُّن اأو خدمة الآخرين لينال بذلك م�سلحة، فال تعّد 
هذه الت�سرفات اأخالقًا لل�سخ�س؛ لأنها لي�ست �سادرة عن �سفة نف�سية م�ستقرة، فهي نوٌع 

من الكذب والغ�ّس وخداع الآخرين، قال تعاىل: زبڃ ڃ * ڃ چ چ چ چ 
ياء �سرك()1(. : )اأدنى الرِّ * ڇ ڇ ڇ * ڍ ڌرب ]املاعون: 7 - 4[ وقال 

فال ي�سّح اعتبار الت�سرفات امل�سلحية اأخالقًا، واإل اختلط ال�سادق بالكاذب.

اأن نحكم  الكاذب، ونحن ماأمورون  ي�ساأل �سائل: كيف ن�ستطيع متييز ال�سادق من  وقد 
على ال�سخ�س بظاهر ت�سرفاته، واهلل يتوىل ال�سرائر؟

واجلواب: اإن التمييز يف مثل هذه احلالة من ال�سعوبة مبكان، وميكن لبع�س النا�س اإتقان 
الت�سنُّع بحيث ل ي�ستطيع ال�سخ�س العادي متييز �سدقه من كذبه، كما اأن رجال اجلمارك 
على  ت�ساعد  طرق  ثالث  هناك  ولكن  بني،  واملهرِّ رين  للمزوِّ اإدراكهم  يف  يتفاوتون  والأمن 

التعرف على �سدق الت�سرف من عدمه، هي:

> الرجوع اإىل اأهل الدراية واخلربة الذين ي�ستطيعون من خالل طول التجربة متييز 
الت�سرفات غري ال�سادقة.

ع ل ي�ستطيع الت�سنُّع  > مالحظة ال�سلوك العام لل�سخ�س يف مدة معينَّنة؛ لأن املت�سنِّ
اأبد الدهر، ول ملدة طويلة اأي�سًا، فال بّد اأن تظهر منه بع�س ال�سلوكيات التي تدّل 

على ريائه وت�سنُّعه.

ال�سادقون،  اإل  عليها  ي�سرب  ل  التي  املواقف  بع�س  يف  واملرائي  املت�سّنع  اختبار   <
فاملرائي يف العبادات ل يتحمل تعب العبادات كثريًا، واملرائي يف الكرم ل يتحمل 
الإنفاق من ماله ال�سخ�سي دائمًا، واملرائي يف ال�سجاعة ل ي�سرب عند ال�سدائد، 

فاإذا و�سع هوؤلء يف املحّك تبني ال�سادق من الكاذب.

العامل الرابع: اخلوف: فاخلوف عامل قهري ي�سيطر على نف�سية الإن�سان فيلجئه اإىل 

. )1( رواه م�سلم )اجلهاد/غزوة الأحزاب - 1788( عن حذيفة 
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�سلوكيات ل تدل على خلقه، فاإن الأمن حاجة فطرية ل ي�ستغني عنها ابن اآدم، وللح�سول 
عليها يلجاأ الإن�سان اإىل ت�سرفات قد ل تكون من اأخالقه وعاداته، وقد قال اهلل تعاىل يف �ساأن 

غزوة الأحزاب: زبڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک   ک ک ک 
گ گ گرب ]الأحزاب: 10[ فال�سحابة ر�سي اهلل عنهم وهم خري النا�س خافوا وظنوا 
: )األ رجل ياأتيني بخرب  باهلل الظنون، ومل يوؤاخذهم اهلل على ذلك، بل قال لهم النبي 

القوم اأ�سرتط له اجلنة()1( مرتني وثالثًا، فلم يتقدم اأحد من �سدة اخلوف!

فهذا يدل على اأن اخلوف ي�سرف الإن�سان عن طبيعته وُخُلقه.

)1( املعجم الو�سيط .)520/1(

o b e i k a n d l . c o m



o b e i k a n d l . c o m



45 مفاهيم عامة

الف�سل الثاين
مفهوم امل�سلحة العامة

املبحث الأول: مفهوم امل�سلحة العامة

امل�سلحة لغة: املنفعة)1(.

، واإمنا حتقق نفعًا عامًا للنا�س. واأعني بها هنا املنفعة التي ل تقت�سر على �سخ�سٍ معنينَّ

وامل�سلحة العامة هنا تتناول املجموع ل الأفراد، فاإذا كانت حتقق امل�سلحة لعموم النا�س، 
وت�سر جمموعة حمدودة منهم، فال يوؤثر ذلك على حتقق امل�سلحة العامة.

وعلى �سبيل املثال: لو راأى احلاكم اأن ت�سعري ال�سلع يحقق امل�سلحة العامة للنا�س، فاإنه 
ي�سرعه ولو كان ي�سر ببع�س التجار.

تنا�سب حالة بع�س املوظفني،  الو�سعية، رمبا كانت ل  الإدارية والقوانني  النظم  وهكذا 
ولكنها تفيد اأغلبهم، واحلكم دائمًا على الغالب ل على النادر ال�ساّذ.

والوظيفة اإحدى �سور امل�سلحة العامة؛ لأنها ل تفيد �سخ�سًا معينًا، واإمنا توؤدي خدمات 
لعموم النا�س، لذا فاإن عالقة الوظيفة بامل�سلحة العامة عالقة اجلزء بالكل.

املبحث الثاين: كيف حتقق الأخالق الإ�سالمية امل�سلحة العامة

ت يف املجتمع، والتزم بها الأفراد، اطماأّن بالهم  اإذا عمنَّ اأن الأخالق الإ�سالمية  ل �سك 
والتنا�سر  املحبة  بينهم  ف�ساعت  بينهم،  فيما  وتعاونوا  واأموالهم،  اأنف�سهم  على  واأمنوا 

والوحدة.

وهذا ينعك�س-من ثم- على اأدائهم لعباداتهم واأعمالهم الفردية والجتماعية.

)1( ابن اجلوزي/عبدالرحمن: �سفة ال�سفوة )302/1، 304(.
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فخلق الإح�سان اإىل اجلار مثاًل اإذا انت�سر يف املجتمع اأورث املودة والتعاون بني امل�سلمني، 
كما اأن ال�سلف ال�سالح كانوا يوؤثرون اجلريان على اأنف�سهم مبا يحبون، وذلك حتقيقًا لو�سية 

اهلل ور�سوله.

فقد جاء اأن اأحد الأن�سار اأهدي له راأ�س �ساة فاأهداه جلاره، وهكذا اجلار فعل... حتى 
عاد لالأول.

فامل�سلحة العامة تتحقق بالنفع العام، والأخالق اأهم العوامل التي حتقق النفع العام، 
وهو  الذاتية  والرقابة  الإخال�س  بزيادة  العام  النفع  الأخالق  حتقق  الوظيفي  اجلانب  ويف 
العامل الأول يف ح�سن اأداء املوظفني، وحتقق النفع العام بالعالقات احل�سنة بني املوظفني 
اأنف�سهم، وبينهم وبني املراجعني، وحتقق النفع العام بالوقاية  ومروؤو�سيهم، وبني املوظفني 

من امل�سكالت الإدارية امل�ستع�سية كالر�سوة والبتزاز، والغ�س، وغري ذلك.

فخلق التوا�سع مثاًل اإذا وجد يف امل�سوؤول واملوظفني احرتم كل منهم اأخاه، فقد جاء عن 
عثمان  اأنه كان -وهو خليفة- يذيب الثلج ليغت�سل به يف الليل، ول يوقظ غلمانه، وكان 

يتو�سد بردته يف امل�سجد وينام)1(.

وهذا اأك�سبه الحرتام بني النا�س، قال عبداهلل بن عمر: كنا نقول على عهد ر�سول اهلل 
 اأبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان اأي يف الأف�سلية)2(.

)2( رواه البخاري )ف�سائل ال�سحابة/مناقب عثمان بن عفان - 3494(، ويف رواية اأبي داود )206/4( : كنا 
نقول ور�سول اهلل  حّي اأف�سل اأمة النبي بعده اأبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان.

)1( املعجم الو�سيط )890/2(.
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الف�سل الثالث
مفهوم املهنة ومرادفاتها

مفهوم املهنة:

لغة: العمل، والعمل يحتاج اإىل خربة ومهارة)1(.

خالل  من  الفرد  يوؤديها  معينة  مهارات  تتطلب  الأعمال  من  جمموعة  وا�سطالحًا: 
ممار�سات تدريبية)2(.

مفهوم احلرفة:

لغًة: من الحرتاف، وهو الك�سب)3(.

وا�سطالحًا: عمل ميار�سه الإن�سان يحتاج اإىل تدريب ق�سري)4(.

مفهوم الوظيفة:

، وتاأتي مبعنى اخلدمة  ر من عمل اأو طعام اأو رزق وغري ذلك يف زمن معنينَّ لغًة: ما يقدنَّ
املعينَّنة)5(.

يف  بع�سها  مع  جمتمعة  اأن�سطة  عدة  من  تتكون  العمل  وحدات  من  وحدة  وا�سطالحًا: 
امل�سمون وال�سكل، وميكن اأن يقوم بها موظف واحد اأو اأكرث)6(.

)2( امل�سري: حممد عبدالغني/مرجع �سابق )49(.
)3( املعجم الو�سيط )167/1(.

)4( امل�سري: حممد عبدالغني/مرجع �سابق )50(.
)5( املعجم الو�سيط )1042/2(.

 )442 فقرة:   -  185 الإداريــة )�سفحة  امل�سطلحات  د. حممد/معجم  والتويجري:  د. حممد،  الربعي:   )6(
مكتبة العبيكان - الطبعة الأوىل 1414 هـ.

)1( العثيمني/اأخالقيات الإدارة يف الوظيفة العامة وتطبيقاتها يف اململكة العربية ال�سعودية )65( وحبي�س/

o b e i k a n d l . c o m



اأخالقيات املهنة يف الإ�سالم 48

�ساغلها  على  توجب  وامل�سوؤوليات،  الواجبات  من  جمموعة  يت�سمن  نظامي  كيان  اأو: 
التزامات معينة، مقابل متتعه باحلقوق واملزايا الوظيفية)1(.

العامة  الوظائف  اإحدى  ي�سغل  الذي  الطبيعي  »ال�سخ�س  هو:  العام  املوظف  فاإن  وعليه 
اأو اأحد الأنظمة الوظيفية اخلا�سة كنظام الوزراء ونظام  اخلا�سعة لنظام اخلدمة املدنية 

الق�ساء... وغريها، بال�سروط واملوؤهالت املطلوبة ل�سغل اأي من تلك الوظائف«)2(.

مفهوم العمل:

لغًة: املهنة، والفعل عن ق�سد)3(.

وا�سطالحًا: هو ما يقوم به الإن�سان من ن�ساط اإنتاجي يف وظيفة اأو مهنة اأو حرفة)4(.

وهذا يبني لنا ركني العمل الأ�سا�سيني: الن�ساط، والإنتاج؛ فالن�ساط هو لبُّ العمل، �سواًء 
كان ن�ساطًا ج�سديًا اأو ذهنيًا..

الإ�سالم  م  حرنَّ ولهذا  ن�ساط،  دون  املكا�سب  على  احل�سول  ذ  يحبِّ ل  الإ�سالم  فاإن  ولذا 
اأو  دون جهد  املال  على  الرجل  يح�سل  اإذ عن طريقه  والك�سل،  للقعود  و�سيلٌة  لأنه  القمار؛ 

ن�ساط، فاإنه يبذل املال لُيبَذل له اأكرث منه.

والركن الثاين للعمل هو هدفه، وهو الإنتاج، �سواء كان اإنتاجًا ماديًا ك�سناعة �سيٍء ما، اأو 
ا�ستخراجه من كنوز الأر�س، اأو معنويًا كالوظائف الكتابية، اأو احلرا�سة التي يكون مردودها 

على اإنتاج الدولة اأو املوؤ�س�سة اأو ال�سركة.
الوظيفة العامة واإدارة �سوؤون املوظفني - ن�سر املنظمة العربية للعلوم الإدارية )7(.

)2( اخلمي�س/ورقة مقدمة لندوة »اأخالقيات العمل يف القطاعني احلكومي والأهلي« املنعقدة يف معهد الإدارة 

بعنوان  2005/3/1م،  املوافق  هـ   1426/1/20 الثالثاء  يوم  الريا�س   - ال�سعودية  العربية  اململكة  العامة يف 
»اأخالقيات املوظف العام« من اإعداد الأ�ستاذ/حممد بن نا�سر اخلمي�س.

)3( املعجم الو�سيط )628/2(.

)4( امل�سري: حممد عبدالغني/مرجع �سابق )50(.
)1( د. بكر القباين، اخلدمة املدنية فـي اململكة العربية ال�سعودية، �س 91. 
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ويعرف بع�سهم العمل باأنه: »جمموعة حمددة من الواجبات وامل�سوؤوليات، يلزم للقيام 
بها توافر ا�سرتاطات معينة فـي �ساغلها تتفق مع نوعها واأهميتها وت�سمح بتحقيق الهدف من 

اإيجادها«)1(.

د بع�س الباحثني تعريف العمل مع تعريف الوظيفة العامة املتقدم، انظر: ال�سعدان/مرجع �سابق. ويوحِّ
)1( املطريي/حزام بن ماطر: الإدارة الإ�سالمية: املنهج واملمار�سة. الريا�س: مطابع الفرزدق، توزيع دار 
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الف�سل الرابع
مفهوم الإدارة يف الإ�سالم وعنا�سرها

املبحث الأول: مفهوم الإدارة يف الإ�سالم:
اأفرادها قيادة  اأنها: الإدارة التي يتحلى  هناك عدة تعريفات لالإدارة الإ�سالمية، منها 
واأتباعًا، اأفرادًا وجماعاٍت، رجاًل ون�ساًء، بالعلم والإميان عند اأدائهم لأعمالهم املوكلة اإليهم 

على اختالف م�ستوياتهم وم�سوؤولياتهم يف الدولة الإ�سالمية)1(.

الإدارية  للعملية  املختلفة  اجلوانب  بتنفيذ  اأفرادها  يقوم  التي  الإدارة  اأنها  اأي�سًا:  ومنها 
)التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة(، على جميع امل�ستويات وفقًا لل�سيا�سة ال�سرعية)2(.

والثاين  للموظف بذاته،  الإ�سالمية  الأخالق  الأول يركز على  اأن  التعريفني  والفرق بني 
يركز على مطابقة العمل لل�سريعة الإ�سالمية، وال�سحيح اجلمع بني الثنني، بحيث ي�سبح 

التعريف كالآتي:

ويقومون  لأعمالهم،  اأدائهم  عند  الإ�سالمي  بال�سلوك  اأفرادها  يتحلى  التي  الإدارة 
بواجباتهم الوظيفية بجميع م�ستوياتها وفقاً لل�سريعة الإ�سالمية.

هذا تعريف الإدارة الإ�سالمية، اأما تعريف الإدارة البحتة، فهي: الو�سول اإىل الأهداف 
باأ�ساليب علمية، لرفع  املتاحة  املادية  واملوارد  الب�سرية  القوى  ا�ستخدام  العامة، عن طريق 

الكفاية الإنتاجية املنظمة.

الإدارة  باأن  البحتة،  الإدارة  وتعريف  الإ�سالمية  الإدارة  تعريف  بني  الفرق  ويت�سح 
الإ�سالمية تربط الإدارة بالغاية التي يعي�س لها امل�سلم وهي عبادة اهلل تعاىل وعمارة الكون 

يف �سوء هذه العبادة. 
الندوة العاملية لل�سباب الإ�سالمي، ط1، 1417 هـ/1997م. �س )22(.

)2( امل�سدر ال�سابق.
)1( رواه البخاري )النفقات/حب�س نفقة الرجل قوت �سنة على اأهله - 5042( وم�سلم )اجلهاد/حكم الفيء 
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عن  النظر  بغ�س  املادي،  الإنتاج  اإىل  الو�سول  املجردة  الإدارية  التعريفات  يف  فاملهم   
الو�سائل، وهنا تتميز الإدارة الإ�سالمية حني تنظر اإىل الإنتاج على اأنه و�سيلة لعبادة اهلل، 

يجب اأن ل يتعار�س مع الهدف والغاية، ويكون من�سبطًا ب�سروطها.

املبحث الثاين: عنا�سر الإدارة يف الإ�سالم:

ل تختلف عنا�سر الإدارة يف الإ�سالم عن عنا�سر الإدارة يف الأنظمة الإدارية، اإل اأنها 
�سرعيًا  تاأ�سياًل  وباأنها موؤ�سلة  �سبحانه،  بالهدف، وهو حتقيق عبادة اهلل  بارتباطها  تتميز 

يك�سبها قوة وثباتًا، مينعانها من ال�سعف اأو التغري على مدى الأزمان.

بناء  ويت�سمن  الإداري،  العمل  اأ�سا�سيات  واأهم  اأول  وهو  التخطيط:  الأول:  العن�سر 
ملواردها  الكفء  ال�ستثمار  خالل  من  املوؤ�س�سة  اأهداف  لإجناز  الالزمة  الربامج  وت�سميم 

املادية والب�سرية.

خطة  و�سع  حني   ،÷ يو�سف  ق�سة  خالل  من  وال�سنة  الكتاب  يف  التخطيط  ويت�سح 
الأمن  له  وحققت  وطنية،  اقت�سادية  �سائقة  من  النجاة  للبالد  كفلت  مل�سر  اقت�سادية 

زبڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  لروؤيا امللك حني قال:  تاأويله  امل�ستقبل، وذلك يف  القت�سادي يف 
ڱ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  گ  گ    گ   گ  ک  ک  ک  ک  ڑ   * ژ  ژ  ڈ  ڈ       ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 

ڱ * ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہرب ]يو�سف: 49-47[

خر لأهله قوت �سنة)1(. ويف ال�سنة اأنه  كان يدنَّ

وكان  يخطط للغزوات التي يغزوها، ويعّد لها العدة، وكان يخطط للدعوة اإىل 
الأن�سار  ك�سب  ملحاولة  املجاورة  للبلدان  اأ�سحابه  وبعـث  امللوك،  مبرا�سـلة  تعاىل  اهلل 

ون�سر الدعوة.

وكان  ي�ستثمر طاقات اأ�سحابه يف هذه اخلطط، كل ح�سب مهارته.

. - 1757( عن عمر 
. )1( رواه اأبو داود )215/4( عن عبداهلل بن زمعة 
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ينبغي  التي  والوظائف  واملهام  اخلطوات  حتديد  ويت�سمن  التنظيم:  الثاين:  العن�سر 
اإجنازها، واملواد الواجب توفريها لتحقيق الأهداف املبتغاة.

والتنظيم يف املهام يف القراآن الكرمي يت�سح من خالل ق�سة �سليمان ÷ الذي كان قد 
ف كل �سخ�س حتت يده يف مهمة معينَّنة، فقال تعاىل: زبڻ ڻ ۀ ۀ ہ  وظنَّ
ہہ ہ ھ ھ ھھ ے ے  ۓ ۓ   ڭ ڭ  ڭ  ڭۇ ۇ ۆ ۆ  ۈ ۈ ٴۇ ۋ  ۋ ۅ 

* ۉ ۉ ې ې ې ې ى  ى ائ     ائ  ەئەئ وئ  وئ ۇئ ۇئۆئ ۆئ ۈئ ۈئ 
ېئرب ]�سباأ 12 - 13[ 

ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ     گ  گ    گ   زبک  الر�سالة:  اإر�سال  مبهمة  الهدهد  وكلف 
ڱرب ]النمل: 28[

ال�سحابة،  على  عة  موزنَّ املهام  كانت  حيث  النبوية؛  الإدارة  يف  موجودًا  كان  والتنظيم 
وكلٌّ منهم يعرف ما املطلوب منه يف الربامج املنفذة، فاخلطيب وال�ساعر والقائد واملفاو�س 
يف  كان  ذلك  كل  وامل�ست�سار،  واملوؤذن  واملعلِّم  واملقرئ  والكاتب  املعالج  والطبيب  واملراقب 

ى اأحٌد على مهام اآخر. ع بانتظام، بحيث ل يتعدنَّ اأ�سحاب النبي  ب�سكل موزنَّ

يق ي�سلي بالنا�س، وتاأخر  وعلى �سبيل املثال: ملا مر�س النبي  كان اأبو بكر ال�سدِّ
اأبو بكر مرة، ف�سلى عمر، فقال  وهو يف بيته )ياأبى اهلل ذلك وامل�سلمون( ثالثًا)1(.

العـنـ�سر الثـالث: الـتوجـيـه: وي�سمل مراقبة وتدريب وتقومي واإدارة الأفراد.

واملراقبة يف القراآن الكرمي يف ق�سة �سليمان ÷ حني فقد الهدهد فقال: زبۋ ۅ ۅ ۉ 
]النمل:  ۇئرب  ۇئ  وئ  وئ  ەئ    ەئ  ائ  ائ  ى   * ې  ې  ې  ې  ۉ 

]21 - 20

م اأعمال ال�سحابة ر�سي اهلل عنهم يف وظائفهم، كما مرنَّ  ويف ال�سنة النبوية كان  يقوِّ
النبي  على بائع يظهر اجليد من الطعام يف الأعلى، ويخفي الرديء يف الأ�سفل، فقال  

»اأفال جعلته فوق الطعام لرياه النا�س، من غ�ّس فلي�س مني«)2(. فهذه املراقبة.

. )2( رواه م�سلم )الإميان/قول النبي  من غ�سنا فلي�س منا - 102( عن اأبي هريرة 
)1( رواه اأبو داود )301/3( وابن حبان يف �سحيحه )451/11( ب�سند ح�سن. 
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بهم على العمل، كما قال النبي  لعلي  عندما بعثه اإىل اليمن قا�سيًا )اإذا  وكان يدرِّ
جل�س بني يديك اخل�سمان فال تق�ِس بينهم حتى ت�سمع من الآخر كما �سمعت من الأول، فاإنه 

اأحرى اأن يتبني لك الق�ساء()1(.

ل يف الأذان ويحدر يف الإقامة)2(، ويلتفت يف احليعلتني)3(. وكما علنَّم بالًل  اأن يرت�سنَّ

التي  الأخطاء  بت�سحيح  الكفيلة  الإجراءات  بو�سع  ويخت�س  ال�سبط:  الرابع:  العن�سر 
ت�سيب الأداء، مع العمل على تفادي هذه الأخطاء م�ستقباًل.

حلماية  املوؤ�س�سة  وقطاعات  اأع�ساء  بني  التعاون  وهو  التن�سيق:  اخلام�س:  العن�سر 
يف  ذلك  من  �سيء  ذكر  و�سبق  وامل�سوؤوليات.  الأعمال  تداخل  نتيجة  الإهدار  من  مواردها 

. اإدارة النبي 

املبحث الثالث: عالقة الإدارة باأخالقيات املهنة:

لتو�سيح العالقة بني الإنتاجية اجليدة وو�سع العمال اأجرى عامل القت�ساد الإجنليزي 
وتدهور  ازدهار  اأ�سباب  عن  درا�سة  امليالدي  ع�سر  الثامن  القرن  منت�سف  يف  �سميث  اآدم 
ثروات الأمم، فالحظ يف كتابه )ثروة الأمم( الرتباط الوثيق بني جودة الإنتاج وغزارته، 
والرتباط بني عدم جودته و�ساآلته، وتو�سل اإىل اأن �سبب التفاوت يعود اإىل و�سع العاملني بني 
حالتي الإلزام واللتزام، فالذي يعمل باأخالقيات املهنة بدافع اللتزام يكون دقيق الإنتاج 

وغزيره، اأما الذي يعمل بدافع الإلزام فهو ركيك الإنتاج و�سئيله)4(.

فه، وله �سواهد )الأذان لأ�سامة القو�سي: 80(. )2( رواه الرتمذي )373/1( و�سعنَّ
)3( رواه البخاري )الأذان/هـل يتتبع املوؤذن فاهههـنا وههنا وهـل يلتفت يف الأذان - 608( وم�سلم )ال�سالة/

. �سرتة امل�سلي - 503( عن اأبي جحيفة 
)4( احلميد/ورقة مقدمة لندوة »اأخالقيات العمل يف القطاعني احلكومي والأهلي« املنعقدة يف معهد الإدارة 
العامة يف اململكة العربية ال�سعودية - الريا�س يوم الثالثاء 1426/1/20 هـ املوافق 2005/3/1م. بعنوان »دور 
وزارة العمل يف تنظيم و�سبط اأخالقيات العمل يف القطاع اخلا�س« من اإعداد د. عبدالواحد بن خالد 

احلميد.
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مدخل

الأخالق الوظيفية جزء من الأخالق الإ�سالمية العامة، لذا فاإن من ين�سجم مع الأخالق 
الإ�سالمية اأو يتعار�س معها، فهو كذلك مع الأخالق الوظيفية، خ�سو�سًا يف اأنظمة اململكة 

العربية ال�سعودية الوظيفية املبنية على ال�سريعة الإ�سالمية كما ياأتي.

والأنظمة الوظيفية يف العامل ب�سكل عام تطبق الأخالق الوظيفية املتوافقة مع الأخالق 
د، والأنظمة الوظيفية يف  الإ�سالمية؛ وذلك اأن العقل الب�سري ال�سليم يهدي اإىل احلق اإذا جترنَّ
العامل ل ي�سعها �سخ�س واحد، واإمنا ي�سعها جمموعة من املتخ�س�سني بعد درا�سة وبحث، 

فيندر اأن يتفقوا على خمالفة الأخالق الإن�سانية التي هي يف الأ�سل اأخالق اإ�سالمية.

لذا فاإن الت�سابه الذي قد يجده القارئ يف تناول الأخالق الوظيفية مع الأخالق الإ�سالمية 
اإل  امل�سمون،  ويف  امل�سدر،  يف  بينهما  التفاق  من  �سابقًا  ذكرت  ملا  م�ستغرب؛  غري  العامة 
اأنني لن اأ�ستطرد يف ذكر جميع الأخالق الإ�سالمية لأربطها بالوظيفة؛ لأن ذلك لي�س هدف 
البحث، اإ�سافًة اإىل اأن فيه نوعًا من التكلف، ولكني �ساأقت�سر على الأخالق التي لها عالقة 

ت عليها الأنظمة الوظيفية. مبا�سرة بالوظيفة، اأو قد ن�سنَّ

وقد يقول قائل: اإن كل الأخالق الإ�سالمية يحتاجها املوظف يف وظيفته؛ لأن املوظف ع�سٌو 
يف املجتمع امل�سلم، مطلوب منه اأن يلتزم بهذا اخللق، اإ�سافًة اإىل اأن الأخالق الإ�سالمية كلها 

لها تاأثري على اأداء املوظف يف وظيفته.

فال  مبا�سر،  غري  وبع�سه  مبا�سر،  بع�سه  التاأثري  هذا  لكن  القائل،  هذا  مع  اأتنَّفق  وقد 
داعي حل�سر كل الأخالق يف مثل هذا البحث املخت�س بالأخالق الوظيفية املبا�سرة، وتكثري 
احلديث فيما حمله مكان اآخر؛ فمن الأخالق الإ�سالمية املحمودة الإح�سان اإىل اجلار، وبر 
الوالدين، والرحمة باحليوان، وغري ذلك، وهذه الأخالق الجتماعية ل �سلة لها بالوظيفة 

بطريق مبا�سر، لذا فاإن اجتاه البحث للتخ�س�س هو املطلوب.
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بع�س  اأن  مبعنى  اآخر،  �سيٌء  للوظيفة  بها  واللتزام  �سيء،  عمومًا  بالأخالق  واللتزام 
املوظفني ملتزم بالأخالق الوظيفية املحمودة، ولكنه قد يكون غري ملتزم بالأخالق الإ�سالمية 
يف حياته العامة اأو الجتماعية، وهذا ُي�سكر على ح�سن اأدائه الوظيفي، وين�سح با�ستكمال 

بقية الأخالق يف حياته العامة.

وْلأ�سرب مثاًل على ذلك: عندما عنينَّ النبي  خالد بن الوليد قائدًا لبع�س ال�سرايا، 
ر يف بع�س اأخالقه العامة، وقد حدثت منه هنات عاتبه عليها ر�سول اهلل  كان يعلم اأنه مق�سِّ
: )اللهم اإين  ، كا�ستعجاله يف قتل بع�س امل�سلمني يف اإحدى ال�سرايا، وقول ر�سول اهلل 
اأبراأ اإليك مما �سنع خالد()1(، واجتهاده يف قتل بع�س امل�سركني بغري اإذن يوم فتح مكة)2(، 

ه بع�س ال�سحابة، وقول ر�سول اهلل له: )لت�سبُّوا اأ�سحابي()3(. و�سبِّ

ك النبي   ولكن هذا ل مينع اأن يكون خالد اأف�سل من غريه يف هذا املن�سب، لذا مت�سنَّ
به، ودافع عنه عندما تكلم بع�س النا�س فيه، فقال ÷: )اإنكم تظلمون خالدًا، فاإنه قد 

احتب�س اأدراعه واأعتاده يف �سبيل اهلل()4(.

عن  �سادرًا  الوظيفية  بالأخالق  املوظف  التزام  يكون  اأن  البحث  هذا  اأهداف  واأحد 
اجتاه اإ�سالمي؛ ذلك اأن هذه الأخالق الوظيفية املحمودة اأ�سولها اإ�سالمية، فعند ذاك 
ي�سعر املوظف بانتمائه الإ�سالمي، وتزداد ثقته بالأنظمة التي تقرر هذه الأخالق، ويقوى 

التزامه بها.

)1( رواه البخاري عن ابن عمر ر�سي اهلل عنهما. )املغازي/بعث النبي  خالد بن الوليد اإىل بني جذمية 
.)4084 -

)2( �سرية ابن هـ�سام )38/4( وفتح الباري )11/8(.

)ف�سائل  وم�سلم   )3470  - خلياًل  متخذًا  كنت  لو  النبي   ال�سحابة/قول  )ف�سائل  البخاري  رواه   )3(
. ال�سحابة/حترمي �سب ال�سحابة ر�سي اهلل عنهم - 2541( عن اأبي �سعيد اخلدري 

ومنعها  الزكاة  )الزكاة/تقدمي  وم�سلم   )1399  - زبہ ھرب  تعاىل:  )الزكاة/قول اهلل  البخاري  رواه   )4(
. - 983( عن اأبي هريرة
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الف�سل الأول
الأخالق الوظيفية املحمودة

اخلُلق الأول: الأمانة:
تعريف الأمانة: يف اللغة: هي طماأنينة النف�س وزوال اخلوف)1(.

ويف ال�سـطالح: هـي خـلق يـعّف بـه الإنـ�سان عـما لـيـ�س لـه بـه حـق، ويـوؤدي مـا عليه من 
احلقوق)2(.

فمن اأمانة الإن�سان اأن يتعفف عن الأموال والأعرا�س التي ل حتل له، ومن اأمانته اأن يوؤدي 
ما عليه من حقوق جتاه اهلل واخللق اأجمعني.

عظم الأمانة: والأمانة حمٌل عظيم ناءت به ال�سماوات والأر�س، قال تعاىل: زبۋ ۅ 
ۇئرب  ۇئ  وئ  وئ  ەئەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ   ۉ  ۅ 

]الأحزاب: 72[ .

والأمانة املرادة يف الآية الكرمية هي التكليف، حيث حتملها الإن�سان لظلمه لنف�سه وجهله 
اها كما يجب،  لها واأدنَّ بعظمها، وكثرٌي من بني اآدم مل يتحملوا الأمانة؛ ولكن منهم من حتمنَّ

كالأنبياء والدعاة والعلماء الربانيني من كل جيل.

اهتمام الإ�سالم بها: اهتم الإ�سالم بالأمانة حتى نفى النبي  الإميان عمن ل اأمانة 
له، يف قوله: )ل اإميان ملن ل اأمانة له()3(، وهذا يدل على ارتباط الإميان بالتوحيد، واأنها 
الذي يحدد له جمالت  واأن اهلل تعاىل هو  اأمانته،  باملرجعية يف  امل�سلم  اعتقاد  ت�سدر من 

اأمانته وكيفيتها.
)1( املفردات للراغب )25( ومعجم مقايي�س اللغة )133/1( ومو�سوعة ن�سرة النعيم )507/3(. 

)2( نحوه يف: الأخالق الإ�سالمية واأ�س�سها لل�سيخ عبدالرحمن حبنكة امليداين )645/1( ومو�سوعة ن�سرة النعيم 
.)509/3(

 ،)381/6 القدير:  ب�سنٍد �سحيح )في�س  اأن�س   )422/1( عن  وابن حبان   )210 ،154،135/3( اأحمد  رواه   )3(
واملق�سود باحلديث نفي الإميان الكامل، ل نفُيه بالكلِّية.
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ومن اهتمام الإ�سالم بالأمانة ورود عدة اآيات قراآنية تتحدث عنها، وكثري من الأحاديث 
الر�سل  �سفات  اأبرز  من  كانت  اأنها  الأمانة  اأهمية  ومن  تطبيقها)1(،  وتبني  عها  ت�سرِّ التي 
والأنبياء عليهم ال�سالة وال�سالم، فنوح، وهود، و�سالح، ولوط، و�سعيب عليهم ال�سالم كلٌّ 
الر�سالة  تبليغ  اأن  ذلك   ]107 ال�سعراء:  ]�سورة  جئرب  ی  ی  زبی     لقومه:  يقول  كان  منهم 

يحتاج اإىل درجة عالية من الأمانة؛ لأن اخللل اأو اخليانة فيها اأعظم من غريها بكثري.

الأمانة حق  الر�سالة مثنَّل  وبعد حمله  ة،  النبونَّ بالأمني قبل  ونبينا حممد  كان يعرف 
ل عليًا  باأداء الأمانات لأهل مكة بعد اأن طردوه منها)2(، ووقف النبي   متثيل، حتى وكنَّ
ماًل،  اأو  ياأخذوا حقهم منه ÷ حدًا  اأن  امل�سلمني  املنرب، وطلب من  اآخر حياته على  يف 

ليغادر الدنيا ول تبعة عليه لأحد)3(.

ل  الأمانة-  عك�س  هي  -التي  اخليانة  اأن  الإ�سالم،  يف  ومكانتها  الأمانة  اأهمية  ومن 
تكون من املوؤمن واإمنا هي من خ�سال املنافقني، قال  )يطبع املوؤمن على كل خلة، غري 
ث كذب، واإذا وعد اأخلف، واإذا اوؤمتن  اخليانة والكذب()4(، وقال )اآية املنافق ثالث: اإذا حدنَّ

خان()5(.

جمالت الأمانة: الأمانة جماٌل وا�سع، فالعبادات اأمانة، والأبناء اأمانة، والأموال اأمانة، 
والكلمة اأمانة، والوظيفة اأمانة، واحلكم اأمانة، وقوله �سبحانه: زبٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦرب ]الأنفال: 27[ يدل على اأنها اأمانات ل اأمانة واحدة.

كما اأن قوله تعاىل:  زبۆ  ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅرب ]الن�ساء: 58[ يدل على وجوب 
اأداء جميع اأنواع الأمانة.

)1( انظر ح�سرًا جيدًا لها يف: مو�سوعة ن�سرة النعيم يف مكارم اأخالق الر�سول الكرمي )3/512 - 521(.
)2( ال�سنن الكربى للبيهقي )289/6(.

ثقات  يعلى  اأبي  ورجال  بن عبا�س،  الف�سل  يعلى عن  واأبو   )280/18( الكبري:  املعجم  الطرباين   رواه   )3(
)جممع الزوائد 27/9(.

)جممع  ال�سحيح.  رجال  ورجاله   ، �سعد  عن   )152/1( املعجم:  يعلى   واأبــو   )340/3( البزار  رواه   )4(
الزوائد: 92/1(.

)5( متفق عليه عن اأبي هريرة  وتقدم.

o b e i k a n d l . c o m



61 الأخالق الوظيفية

الأمانة الوظيفية: الأمانة الوظيفية ت�سمل: الأمانة املالية، والأمانة العلمية، والأمانة يف اأداء 
العمل، والأمانة يف الوثائق، والنبي  كان حري�سًا على تولية الأمناء؛ فقد قال لأهل جنران 

.)1( )لأبعثن عليكم اأمينًا حق اأمني(. فا�ست�سرف له النا�س، فبعث اأبا عبيدة بن اجلراح 

و�ساأقت�سر هنا على النوعني الأولني؛ لأن النوعني الآخرين �سريد ذكرهما يف �سفات اأخرى.

زبۓ  اأعظم الأمانة؛ لأن املال حمبوٌب لالإن�سان، قال �سبحانه:  من  املال:  الأمانة يف 
ۓ  ڭ ڭرب ]العاديات: 8[، وقال عز وجل: زبٴۇ ۋ ۋ ۅرب ]الفجر: 20[ وقال 

: )اإن لكل اأمة فتنة، واإن فتنة اأمتي املال()2(.

رت بني يديه، ولذا ملا كان اأيوب  والأموال تغري الإن�سان موظفًا وغريه على اأخذها اإذا تي�سنَّ
÷ يغت�سل خّر عليه جراد من ذهب، فجعل اأيوب يحتثي يف ثوبه فناداه ربه: »يا اأيوب اأمل 

اأكن اأغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك ولكن ل غنى بي عن بركتك«)3(.

ولكن اإذا كانت الأموال تخ�ّس �سخ�سًا اآخر فال يجوز التعدي عليها دون اإذٍن منه، قال 
: )ل يحّل مال امرٍئ م�سلم  �سبحانه: زبڱ ڱ ڱ ں ںرب ]البقرة: 188[ وقال 

اإل بطيب نف�ٍس منه()4(.

ل  اأن  فاإنه كذلك يجب  اأمواله اخلا�سة،  اأحد على  يتعدى  اأن  الإن�سان ل يحب  اأن  وكما 
يتعدى على مال غريه، ولي�ساأل الآخذ مال غريه نف�سه: هل �ساحب ال�سركة اأو املوؤ�س�سة اأتاه 
ماله بالراحة، اأم اأنه يف الغالب تعب حتى ح�سل على هذا املال، فكذلك هو يجب اأن يوؤدي 

عمله بجّد حتى يح�سل على املال)5(.

. )البخاري: املناقب/مناقب اأبي عبيدة بن اجلراح - 3535، وم�سلم: ف�سائل  )1( متفق عليه عن حذيفة 
ال�سحابة/ف�سائل اأبي عبيدة بن اجلراح - 2420(.

القدير  )في�س  عبدالرب  وابن  الذهبي  ووافقهما  و�سححاه   )7896/4( واحلاكم   )569/4( الرتمذي  رواه   )2(
. 507/2(، عن كعب بن عيا�س الأ�سعري 

. )3( رواه البخاري )الغ�سل/من اغت�سل عريانًا وحده يف اخللوة - 275( عن اأبي هريرة 
ثقات.  اأحمد  )113/5( عن عمرو بن يرثبي، ورجال  اأحمد  ورواه   ، اأن�س  )26/3( عن  الدارقطني  رواه   )4(

)جممع الزوائد: 171/4(.
)5( اأقول )يف الغالب( لأن هـناك بع�س اأ�سحاب الأموال ومديري ال�سركات مل يتعبوا يف احل�سول على املال، 

بل جاءهم بطريق �سهل، كالإرث، اأو املح�سوبية، اأو غريهما، ولكن الغالب هو الأول.
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وهل الدولة ح�سلت على هذه الأموال اإل بجهٍد من املواطنني اأجمعهم، فكيف ي�ستاأثر هو 
بجهد غريه؟!

يف  الت�سرف  حق  له  مديرًا  كان  �سواء  العمل،  يف  املوظف  عليها  يوؤمتن  التي  فالأموال 
امليزانية، اأو اأمني �سندوق، اأو موظف ح�سابات، اأو غريهم، فاإنها وديعة بيده يجب اأن يحافظ 
عليها، ول يت�سرف فيها اإل فيما فيه م�سلحة العمل، �سواء كان العمل عامًا اأي حكوميًا ـــ، اأو 

ًا اأي اأهليًا)1(  خا�سّ

وغنيٌّ عن القول اأن الأموال لي�ست بال�سرورة اأن تكون �سائلة، بل كل الأموال ولو اأعيانًا 
ل  املوؤ�س�سة،  اأو  للدولة  مملوكة  اأمواًل  تعّد  وغريها،  والعدد  والأدوات  والأجهزة  كال�سيارات 
يحق الت�سرف فيها اإل باإذن. وغنيٌّ عن القول اأي�سًا اأن الأموال قليلها وكثريها حرام بغري 

حق، من القلم الر�سا�س والورق حتى ال�سيارات!

: )ل يحل مال امرئ م�سلم اإل بطيب نف�س منه( ومل  وهذا وا�سح من العموم يف قوله 
: )ل تزول قدما عبد يوم القيامة حتى ي�ساأل عن عمره فيما  ق بني القليل والكثري، وقوله  يفرِّ

اأفناه وعن علمه فيم فعل وعن ماله من اأين اكت�سبه وفيم اأنفقه وعن ج�سمه فيم اأباله()2(.

ل  وكم من اقت�ساد دولٍة انهار ب�سبب الختال�سات وال�سرقات واخليانات املالية، و�ساأف�سِّ
القول يف الختال�س يف ال�سفات املذمومة، ولكن اأكتفي هنا مبثال واحد:

قال الكاتب/ اإدري�س الكنبوري)3(:

»اإن الراأ�سمالية الأمريكية بداأت تتاآكل من داخلها، واأخذ النهيار يدب يف اأو�سالها بعد 
تالحق �سقوط كربيات ال�سركات التي ينه�س عليها القت�ساد الأمريكي احلديث، فبعد انهيار 
الكهرباء  �سركة  وقبلها  املا�سي،  العام  من  )دجنرب(  يف  للطاقة  العمالقة  »انرون«  �سركة 
)1( الفرق بني امل�سلحة احلكومية وامل�سلحة اخلا�سة اأن مالك امل�سلحة اخلا�سة كمالك امل�سنع اأو املتجر اأو 
نحوهما له اأن يت�سرف مبا ي�ساء من ماله بال�سوابط ال�سرعية املعروفة، ول يحتاج اإىل اإذٍن من اأحد، اأما 
امل�سلحة احلكومية فلي�س لأحٍد اأن يت�سرف يف اأموالها كما ي�ساء ولو كان احلاكم نف�سه؛ لأن املال فيها 

وقف للم�سلمني ولي�س ملكًا �سخ�سيًا.
)2( رواه الرتمذي )612/4( عن اأبي برزة الأ�سلمي  و�سححه.

)3( مرا�سل موقع الإ�سالم اليوم يف الرباط، مقال يف 1423/8/18 هـ املوافق 2002/10/24 م.
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الإلكرتونية  لالت�سالت  »وورلدكوم«  �سركة  هي  ها   ،2000 اأبريل  يف  ال�سخمة  الكاليفورنية 
لها يف  �سابق  ل  اأزمة  الأمريكي  القت�ساد  ليدخل  النهيارات،  الأخرى مب�سل�سل  تلتحق هي 

تاريخ الراأ�سمالية، تعد اأكرب حجمًا واأعمق تاأثريًا من اأزمة الثالثينيات من القرن املا�سي. 

20 مليار  لقد جاء اإفال�س �سركة »انرون« نتيجة عملية اختال�س كبرية قدرت باأكرث من 
بع�س  لفائدة  احل�سابات  يف  تزوير  عملية  ب�سبب  »وورلدكوم«  �سركة  انهارت  بينما  دولر! 
املديرين قدر مبلغها بنحو 38 مليار دولر! اأي اأن وراء النهيار ق�سية ا�سمها )الف�ساد املايل(، 
وهي ظاهرة اأ�سبحت جزءًا من املنظومة الراأ�سمالية التي تقوم على تقدي�س الربح واقتنا�س 

فر�س احلظ باأي ثمن، وعلى اجل�سع وال�سم�سرة«.

 )google( مثل  الإنرتنت  البحث يف  اأحد حمركات  الف�ساد« يف  »بتهمة  تكتب جملة  اأن  ويكفي 
لينهال عليك �سيٌل من احلالت املعا�سرة التي ل يح�سرها عّد، ومن الأمثلة التي ظهرت يل يف 

:)google( ال�سفحة الأوىل من البحث بتاريخ 1427/4/5 هـ املوافق  2006/5/3م يف حمرك البحث

> اعتقال رئي�س �سركة هونداي بتهمة الف�ساد

> التحقيق مع قائد ع�سكري تركي بتهمة الف�ساد

> اعتقال رئي�س الدائرة املركزية حلماية امل�ستهلك يف اإيطالية بتهمة الف�ساد

> اإعدام م�سوؤول يف ال�سني بتهمة الف�ساد

> اعتقال �سهر الرئي�س اجلورجي ال�سابق بتهمة الف�ساد.

> ا�ستدعاء وزير العمل الإ�سرائيلي اإىل التحقيق بتهمة الف�ساد

> القائد العام الأ�سبق لل�سرطة الإ�سرائيلية يخ�سع للتحقيق بتهمة الف�ساد

زبژ ژ ڑ  اأداء احلقوق لالآخرين، قال �سبحانه وتعاىل:  ومن الأمانة يف املال: 
: )من اأخذ اأموال النا�س يريد اأداءها اأدى اهلل عنه،  ڑرب ]الأعراف: 85[، وقال 

ومن اأخذ يريد اإتالفها اأتلفه اهلل()1(
. )1( رواه البخاري )ال�ستقرا�س/من اأخذ اأموال النا�س يريد اأداءها اأو اإتالفها - 2275( عن اأبي هريرة 
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فاأرباب العمل وامل�سوؤولون، عليهم اأن يوؤدوا للموظفني حقوقهم املالية كاملة، دون تاأخري اأو 
اأذى؛ لأن امل�سوؤول قد يعطي احلق كاماًل، ولكنه يوؤخره ومياطل فيه، فيوؤذي اأخاه امل�سلم، واإذا 
كان اهلل تعاىل قد منع الأذى يف ال�سدقة بقوله: زبې ې ې ې ىرب ]البقرة: الآية 

264[ مع اأنها مبنية على امل�ساحمة لأنها تطوُّع فمن باب اأوىل منع الأذى يف حقوق الآخرين. 

فمن ويل اأمانًة ما يف وظيفته فاإنه يحتاج اإىل مراقبة اهلل فيها اأوًل، ثم اأدائها على اأمت 
الأمني مع  ال�سدوق  : )التاجر  يقني، قال  وال�سدِّ النبيني  فاإنه مع  وجه، فمن فعل ذلك 
يكن من  واإن مل  الآخرين  اأداء حقوق  ماأجوٌر على  وهو  وال�سهداء()1(،  يقني  وال�سدِّ النبيني 

قني()2( ماله، قال  )اخلازن الأمني الذي يوؤدي ما اأمر به طيبًة نف�سه اأحد املت�سدِّ

الأمانة العلمية من �ُسَعب الأمانة: وهي تت�سمن:

ن�سر العلم: حيث ائتمن اهلل تعاىل اأهل العلم ليبلغوا العلم للنا�س ول يكتمونه زبٱ ٻ 
ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ     ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ  ٿٿ ٿ 
ٿ ٹرب ]اآل عمران: 187[ فمن يتوىل وظيفة تعليمية يف التعليم العام اأو التعليم العايل، 

عليه واجب ن�سر العلم الذي يعلمه بحكم احلق ال�سرعي، وبحكم الوظيفة اأي�سًا.

وقد جاء الرتهيب من النبي  عن كتم العلم بقوله: )من �ُسئل عن علٍم فكتمه اأجِلم 
بلجاٍم من نار يوم القيامة()3(، ول ريب اأن هذا الوعيد ل يتناول كل من �سئل عن علٍم فكتم 
اجلواب وهو يعلمه؛ لأن اأ�سحاب النبي  كانوا ُي�ساألون فيتدافعون الفتوى خوفًا من اخلطاأ، 

وتوا�سعًا من اأنف�سهم، ولكن كتمان العلم يكون حرامًا عند توفر ال�سروط الآتية:

اأوًل: اأن ُي�ساأل املفتي اأو العامل.

ثانيًا: اأن يكون امل�سوؤول عاملًا باجلواب.

ثالثًا: اأن يكون ال�سائل بحاجة للجواب، ولي�س �سائاًل ملجرد املعرفة.

نه. ، وح�سنَّ )1( رواه الرتمذي )515/3( عن اأبي �سعيد اخلدري 
. )البخاري: الزكاة/اأجر اخلادم اإذا ت�سدق باأمر �ساحبه غري  )2( متفق عليه عن اأبي مو�سى الأ�سعري

مف�سد - 1371، وم�سلم: الزكاة/اأجر اخلازن الأمني - 1032(.
. نه عن اأبي هريرة  )3( رواه اأبوداود )321/3( والرتمذي )29/5( وح�سنَّ
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رابعًا: اأن ل يتوافر غري امل�سوؤول من يعلم اجلواب.

خام�سًا: اأن يكون ال�سوؤال عن اأمٍر يرتتب على اجلهل به �سرر.

ف. دقة املعلومة: فـال بـد ملـن يـعلم اأن يبلِّغ العلم ب�سكل �سحيح غري حمرنَّ

فاملعلِّم عند �سرحه لطالبه، وال�سحفي عند نقله اخلرب، والإداري عند تف�سريه النظام، 
والطبيب عند و�سفه الدواء، واملهند�س عند و�سعه اخلطط والدرا�سات، كل اأولئك وغريهم 

ل بد اأن يكونوا دقيقني واثقني من �سحة املعلومة.

وهنا يعلِّمنا القراآن الكرمي اأن نكون دقيقني يف الألفاظ، قال اهلل �سبحانه: زبڑ ک 
الإميان،  فالإ�سالم غري   ]14 ]احلجرات:  کک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱرب 
العلم واخلربة  اأويل  اإىل  اأو نظامًا  �سرعًا  فيها  واملختلف  امل�ستبهة  الأمور  الرّد يف  لذا يجب 

والدراية الذين يعرفون التمييز بني املعلومة ال�سحيحة واخلاطئة، قال �سبحانه: زبگ گ 
ڳ   ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںرب ]الن�ساء: 83[

ن�سبة املعلومة: حيث اإن العلم امل�ستنبط والجتهاد العقلي حق معنوّي ملن ا�ستنبطه، فمن 
ه اأن ُين�َسب له اجتهاده، ول ين�سبه الناقل لنف�سه، فمن نقل معلومة اأو فائدة من كتاب اأو  حقِّ

حما�سرة فلين�سِب الف�سل لأهله.

ولو  عنه،  اأخذها  من  الناقل  ي  ي�سمِّ اأن  علمية،  فائدة  كل  يف  واجٌب  هذا  اأن  عي  اأدنَّ ول 
ا�سرتطُت ذلك لمتالأت الكتب باحلوا�سي، واملحا�سرات بت�سمية الأ�سخا�س، ولكن اأ�سرتط 
األ ين�سب املرء لنف�سه نظريًة علمية، اأو فائدًة جديدة، اأو نحو ذلك، ويوحي للقارئ اأو ال�سامع 
اأنه هو �ساحبها، وقد التقطها من غريه، وهو ما يعرف بال�سرقات الأدبية اأو العلمية، ومن 
هنا قرر العلماء باأن حقوق الن�سر والتاأليف حمفوظة؛ فال يجوز ال�سطو على الكتب والبحوث 
والأ�سرطة املحفوظة احلقوق)1(؛ و�سبب التحرمي هو اأن هذا الت�سرف نوٌع من اخلداع والغ�ّس؛ 

لأنه يوهم امل�ستفيد اأن هذه املعلومة من الكاتب يف حني اأنها من تاأليف غريه.

)1( كنعان/د. نواف - حق املوؤلف )�سفحة 23 - 28( ا�ستنادًا اإىل قرارات جممع الفقه الإ�سالمي مبكة املكرمة 
يف دورته التا�سعة بتاريخ 1406/7/12 هـ.
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على  تبليغه  واجٌب  علمه  لأن  فيه؛  حمفوظ  حق  ل  ال�سرعي  العلم  اإن  قائل:  يقول  وقد 
العلماء، فكّل الكتب ال�سرعية واملحا�سرات ل حقوق حمفوظة فيها. وقد كتب علماء ال�سريعة 

ال�سابقون كتبهم ومل يقرروا اأن حقوقهم فيها حمفوظة!

وهذا القائل مل يفهم املغزى من حفظ احلقوق؛ فاإن مبداأ اأو فل�سفة حفظ احلقوق اأن الكاتب 
اأو املنتج للربنامج ونحوه يريد اأن يخرج الكتاب بال�سورة التي خرج بها دون زيادة اأو نق�سان، 
ال�سلف حمفوظة  فاإن كتب  واأي�سًا:  واأ�سلوبه اخلا�س.  املوؤلف  فالتغيري فيه يخرجه عن هدف 

احلقوق مبعنى عدم جواز الزيادة عليها اأو النق�سان منها مع ن�سبتها للموؤلف الأ�سلي.

وغنيٌّ عن القول اأن هذه احلقوق ت�سمل جميع اأنواع العلوم، وبجميع اللغات، بغ�س النظر عن 
اعتقاد الكاتب اأو املوؤلف. فال يخطر ببال اأحد اأن علماء غري امل�سلمني من الأطباء والكيميائيني 
والفيزيائيني والتقنيني وغريهم يجوز ال�سرقة من كتبهم العلمية! كال اإن هذا غري جائز؛ لأن 
اأموال الكفار حمرتمة كنفو�سهم، ما مل يكونوا حماربني، لذا حافظ النبي  على نفو�س اليهود 
الذين ي�سكنون املدينة املنورة واأموالهم حني كتب العهد معهم. فكذلك احلقوق املعنوية م�سونة 

لهم كاأموالهم. ثم اإن هذا خمالٌف لالأمانة، واملوؤمن ل يخون اأحدًا موؤمنًا كان اأو كافرًا.

اخلُلق الثاين: الَعدل:

ين اأحدهما ال�ستواء، والآخر  تعريف الَعدل: يف اللغة: مادة َعَدل تاأتي على معنيني مت�سادِّ
اأنه  النف�س  قام يف  ما  وهو  اجلور  وهو خالف  الأول)1(،  املعنى  اإىل  يرجع  والعدل  العوجاج، 

م�ستقيم)2(. وقيل: لفظ يقت�سي معنى امل�ساواة)3(. ومرادفاته: العدالة والعدولة وامَلعَدلة.

ويف ال�سرع هو: اإعطاء كل ذي حق حقه من غري اإفراط اأو تفريط)4(. وقيل: بذل احلقوق 
الواجبة وت�سوية امل�ستحقني يف حقوقهم، وقيل: ف�سل احلكومة على ما يف الكتاب وال�سنة ل 

د)5(. والأول اأوىل ل�سموله. بالراأي املجرنَّ
)1( معجم مقايي�س اللغة )246/4(.

)2( مو�سوعة ن�سرة النعيم )2790/7(.
)3( املفردات )325(.

)4( انظر: التعريفات للجرجاين )191(.
)5( مو�سوعة ن�سرة النعيم )2792/7(.
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مكانته واأهميته: العدل من اأوجب الواجبات يف الت�سريع الإ�سالمي، وهو ف�سيلٌة متفق 
عليها بني جميع ال�سرائع، اإل اأنها اأظهر يف ال�سريعة الإ�سالمية، قال �سبحانه: زبې ې ې 
]الأنعام:  زبٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦرب  تعاىل:  وقال   ،]29 الآية  ]الأعراف:  ىرب 

152[ وقال عز وجل: زبچ چ چ ڇ ڇرب ]النحل: 90[ وقال �سبحانه: زبڤ ڤ ڤ 

ڦرب ]املائدة: 42[.

وقال اهلل تعاىل يف احلديث القد�سي: »يا عبادي؛ اإين حرمت الظلَم على نف�سي وجعلته 
بينكم حمرمًا، فال َتظاملوا« اأي: ل يظلم بع�سكم بع�سًا)1(.

ومن اأ�سمائه �سبحانه )العدل، واملق�سط( واهلل تعاىل كما اأنه عادل فهو قد اأوجب العدل 
على عباده، واأعلى منزلة العادلني، فقال �سبحانه: زبڤ ڤ ڤ ڦرب ]املائدة: 42[ 

: )اإن املق�سطني يوم القيامة عند اهلل على منابر من نور عن ميني الرحمن وكلتا  وقال 
يديه ميني الذين يعدلون يف حكمهم واأهليهم وما ولوا()2(.

وكما بنينَّ  منزلة العادلني، فهو قد التزم العدل يف نف�سه واأهله والنا�س اأجمعني، اأما 
مع نف�سه؛ فقد كان  يعطي لنف�سه حقها من العبادة، ومن الراحة، ومن الطعام وال�سراب 
اأم املوؤمنني عائ�سة ر�سي اهلل عنها قالت: كان ر�سول اهلل  ي�سوم حتى  واحلاجة، فعن 

نقول ل يفطر، ويفطر حتى نقول ل ي�سوم)3(.

اهلل   ر�سول  »كان  قالت:  عنها  اهلل  ر�سي  عائ�سة  املوؤمنني  اأم  فعن  اأهله؛  مع  واأما 
يق�سم فيعدل، ويقول: اللهم هذا ق�سمي فيما اأملك فال تلمني فيما متلك ول اأملك -يعني 

القلب-«)4(.

اأن امراأة �سرقت يف عهد ر�سول اهلل  يف غزوة  واأما يف حكمه؛ فقد روى البخاري: 
 ، الفتح، ففزع قومها اإىل اأ�سامة بن زيد ر�سي اهلل عنهما ي�ست�سفعونه لقربه من النبي 
، وقال: )اأتكلمني يف حدٍّ من حدود اهلل؟(  فلما كلمه اأ�سامة فيها تلّون وجه ر�سول اهلل 

. )1( رواه م�سلم )امل�ساقاة/حترمي الظلم - 2577( عن اأبي ذر الغفاري
)2( رواه م�سلم )الإمارة/ف�سيلة الإمام العادل - 1827( عن عبداهلل بن عمرو ر�سي اهلل عنهما.

)3( رواه البخاري )ال�سوم/�سوم �سعبان - 1868(.
)4( رواه اأبوداود )242/2( واحلاكم )204/2( و�سححه.
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فقال اأ�سامة: ا�ستغفر يل يا ر�سول اهلل. فلما كان الع�ساء، قام ر�سول اهلل  خطيبًا فاأثنى 
على اهلل، ثم قال )اأما بعد، فاإمنا هلك النا�س اأنهم كانوا اإذا �سرق فيهم ال�سريف تركوه، 
بنت  فاطمة  اأن  لو  بيده  نف�س حممد  والذي  عليه احلد،  اأقاموا  ال�سعيف  فيهم  �سرق  واإذا 

حممد �سرقت لقطعت يدها(.

بالغ يف حترمي عك�س  الإ�سالم  اأن  كيف  نتاأّمل  اأن  العدل  اأهمية  بيان  ويكفي يف  الظلم: 
�سبحانه:  قوله  يف  والكفر،  الظلم  بني  و�ساوى  كبرية،  حملة  عليه  و�سّن  الظلم،  وهو  العدل 
زبں ڻ ڻرب ]البقرة: 254[ واأنزل اهلل يف القراآن الكرمي نحوًا من 290 اآية تتحدث 
عن الظلم)1(، وجعل العذاب ال�سديد ملن ظلم �سيئًا ي�سريًا، قال  )من ظلم قيد �سرب من 

قه من �سبع اأر�سني يوم القيامة()2(، فما بالك بالكثري؟! الأر�س طوِّ

يوم  ظلمات  )الظلم   : قال  بع�س،  من  اأظلم  بع�سها  دركات،  اأو  درجات  والظلم 
القيامة()3(، واأظلم الظلم ال�سرك، ثم من افرتى على اهلل الكذب: زبڑ ڑ  ک ک ک ک 
گ    گ گ      گڳ ڳ  ڳ ڳ ڱرب ]الأنعام: 21[، وهو موؤذٌن بخراب البالد متى وِجد فيها، 
قال �سبحانه: زبۉ ۉ ې ې ې ې ى    ىرب ]الكهف: 59[ وقال: 
زبی  ی ی ی   جئ حئ مئرب ]الق�س�س: 59[، وهو اجلرمية الأوىل التي 

ل عقوبتها يف الدنيا مع قطيعة الرحم - مع ما ينتظر �ساحبها يف الآخرة -، لأنها من  تعجنَّ
ل اهلل ل�ساحبه العقوبة  : )ما من ذنٍب اأجدر اأن يعجِّ قبحها ل ي�سوغ تاأخري جزائها، قال 

خره له يف الآخرة، من البغي وقطيعة الرحم()4(. يف الدنيا، مع ما يدنَّ

واإذا كان الظلم من �سيم النفو�س كما قيل:)5(.

)1( املعجم املفهر�س لألفاظ القراآن الكرمي: مادة )ظلم(.
. )البخاري: املظامل/اإثم من ظلم �سيئًا من الأر�س  )2( متفق عليه عن �سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل 

- 2321، وم�سلم: امل�ساقاة/حترمي الظلم وغ�سب الأر�س ونحوها - 1610(.
 ،2315  - القيامة  يوم  ظلمات  املظامل/الظلم  )البخاري:  عنهما.  اهلل  ر�سي  عمر  ابن  عن  عليه  متفق   )3(

وم�سلم: امل�ساقاة/حترمي الظلم - 2579(.
. )4( رواه اأبوداود )276/4( وابن ماجة )1408/2( والرتمذي )644/4( و�سححه عن اأبي بكرة 

)5( املتنبي )ديوانه: 571(.

o b e i k a n d l . c o m



69 الأخالق الوظيفية

والـظلُم من �ســَيم النــفـو�س فــاإن تـــجد
ٍة فــــلـــــعــــــلــــــــــٍة ل يــــــظــــــلـــــُم ذا عـــفنَّ

حتى اأ�سحاب النبي  قالوا لر�سول اهلل  »واأيُّنا مل يظلم نف�سه« حني تال عليهم قوله 
�سبحانه: زبٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  پ پ پ پ   ڀ ڀرب ]الأنعام: 82[ فقال: 
املعا�سي كلها ظلم  النف�س؛ لأن  املوؤمن عندما يقع يف ظلم  اأن  اإل  ال�سرك()1(،  )الظلم هو 
للنف�س ي�ساأل اهلل تعاىل اأن يتجاوز عنه، كما كان النبي  يدعو: )اللهم اأنت امللك ل اإله 
اإل اأنت، اأنت ربي واأنا عبدك، ظلمت نف�سي واعرتفت بذنبي، فاغفر يل ذنوبي جميعًا، اإنه ل 

يغفر الذنوب اإل اأنت()2(.

واملوؤمن ال�سادق ل يتعمد ظلم الآخرين؛ لأنه يعلم اأنه اإن جنا من العقاب يف الدنيا، فاإنه 
يالحقه بعد موته، قال �سبحانه: زبېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ یی ی  ی 

جئ    حئ مئ ىئرب ]اإبراهيم: 42[

له  : )من كانت  اأن ل ي�ستطيع، قال  الدنيا قبل  ومن وقع يف ظلم غريه فليتحلله يف 
مظلمة لأحد من عر�سه اأو �سيء؛ فليتحلله منه اليوم قبل اأن ل يكون دينار ول درهم، اإن كان 
له عمل �سالح اأُِخذ منه بقدر مظلمته، واإن مل تكن له ح�سنات اأُِخَذ من �سيئات �ساحبه فُحِمل 

عليه()3(.

اأمثلة على العدل: وقد �سرب لنا ال�سلف ال�سالح اأمثلًة نا�سعًة يف هذا اخلُلق نذكر منها 
اإبراهيم قال: وليت هذا  اأبي يو�سف يعقوب بن  على �سبيل املثال: ورد يف ترجمة القا�سي 
احلكم واأرجو اهلل اأن ل ي�ساألني عن جوٍر ول ميل اإىل اأحٍد اإل يومًا واحدًا؛ جاءين رجل فذكر 
اأن له ب�ستانًا واأنه يف يد اأمري املوؤمنني، فدخلت اإىل اأمري املوؤمنني فاأعلمته، فقال: الب�ستان يل 
ا�سرتاه يل املهدي. فقلت: اإن راأى اأمري املوؤمنني اأن يح�سر لأ�سمع دعواه، فاأح�سره، فادعى 

. )البخاري: الإميان/ظلم دون ظلم - 32، وم�سلم: الإميان/�سدق الإميان  )1( متفق عليه عن ابن م�سعود 
واإخال�سه - 124(.

. )2( رواه م�سلم )�سالة امل�سافرين/الدعاء يف �سالة الليل وقيامه - 771( عن علي بن اأبي طالب 
. )3( رواه البخاري )املظامل/من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له - 2317( عن اأبي هريرة 
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بالب�ستان، فقلت: ما تقول يا اأمري املوؤمنني؟ فقال: هو ب�ستاين. فقلت للرجل: قد �سمعَت ما 
اأجاب. فقال الرجل: يحلف. فقلت: اأحتلف يا اأمري املوؤمنني؟ فقال: ل. فحكمُت بالب�ستان 
للمدعي. قال: فكنت يف اأثناء اخل�سومة اأوّد اأن ينف�سل، ومل ميكني اأن اأجل�س الرجل مع 

اخلليفة.

األ  اأمر من ينادي:  اأنه عندما توىل اخلالفة  ومن عدل عمر بن عبدالعزيز رحمه اهلل 
ي من اأهل حم�س، فقال: يا اأمري املوؤمنني  من كانت له مظلمة فلريفعها، فقام اإليه رجل ذمِّ
اأر�سي  اغت�سبني  عبدامللك  بن  العبا�س  قال:  ذاك؟  وما  قال:  وجل.  اهلل عز  كتاب  اأ�ساألك 
بن  الوليد  املوؤمنني  اأمري  اأقطعنيها  قال:  تقول؟  ما  عبا�س  يا  له:  فقال  جال�س،  والعبا�س 
ّي؟ قال: يا اأمري املوؤمنني اأ�ساألك  عبدامللك، وكتب يل بها �سجاًل. فقال عمر: ما تقول يا ذمِّ
كتاب اهلل عز وجل. فقال عمر: كتاب اهلل اأحق اأن يتبع من كتاب الوليد بن عبدامللك، فاردد 

عليه يا عبا�س �سيعته، فرّد عليه)1(.

جمالت العدل: ولي�س العدل خمت�سًا بالق�ساء، بل العدل يف كل �ساحب ولية، كما ورد 
يف احلديث )ما من واٍل يلي اأمر ع�سرة من امل�سلمني، اإل جاء يوم القيامة ويداه مغلولتان اإىل 

ه عدله اأو يوبقه جوره()2(. عنقه حتى يفكنَّ

: )كلكم راٍع، وكلكم م�سوؤول عن رعيته()3(. وقال 

ففي تربية الأولد عدل، وبني الزوجات عدل، ويف ال�سهادة عدل، ويف امليزان عدل.

العدل يف الوظيفة: وللعدل يف الوظيفة جمالت تطبيقية؛ منها: اإ�سناد الأعمال الإدارية 
لالأكفاء الأمناء، ليطبقوا العدل يف اإداراتهم، واإل كان من وّلهم �سريكًا لهم يف الظلم.

ح للموظف هذه  ومنها: تو�سيح حقوق وواجبات كل موظف؛ لأن بع�س امل�سوؤولني ل يو�سِّ
الواجبات ثم يوؤاخذه على عدم تطبيقها، وهذا لي�س من العدل.

)1( ابن اجلوزي/�سرية ومناقب عمر بن عبدالعزيز بتحقيق نعيم زرزور )126(.
)2( رواه اأحمد )284/5( عن �سعد بن عبادة  ورجاله رجال ال�سحيح. )جممع الزوائد: 205/5(.

. )جامع الأ�سول لبن الأثري: 50/4(. )3( رواه اجلماعة عن ابن عمر 

o b e i k a n d l . c o m



71 الأخالق الوظيفية

ومنها: امل�ساواة بني املوظفني املت�ساوين يف الدرجة واخلربة يف املعاملة، واحلقوق، دون 
متييز بينهم غرَي مربر، فاإن العدل يقت�سي امل�ساواة بني املتماثلني)1(.

اأو يف تقدمي طلب مقابلة  ومنها: تقدمي من �سبق يف م�سابقة وظيفية، اأو يف عر�س م�سروع، 
م الأ�سبق؛ لأنه منهج القراآن وال�سنة،  م�سوؤول، اأو طلب اإجناز معاملٍة ما، فالعدل يف ذلك كله اأن يقدنَّ
م ال�سابقني على اأ�سحاب اليمني، والنبي  كان يحّث ال�سحابة على امل�سابقة  فالقراآن الكرمي قدنَّ

على اخلري، فمن �سبق ُوِعد بالثواب، كاحلديث امل�سهور )�سبقك عكا�سة(. وقد جرى مثاًل.

ومنها: تقومي املـوظـفـني ب�سـكل مـو�سـوعـّي نظامّي، ل على اأ�سا�س م�سلحّي.

اأو م�سلحة  اأو املراجعني لعالقة �سخ�سية  وعك�س ذلك ظلم، كمحاباة بع�س املوظفني، 
خا�سة، و�سياأتي تف�سيله يف ال�سفات املذمومة.

وقد يقول اأحد املوظفني اأو امل�سوؤولني: ل اأ�ستطيع تطبيق مبداأ العدل بحذافريه؛ لأنه ي�سبب 
يل نوعًا من الإحراج، اأو لومًا من امل�سوؤول.

واجلواب: اإن املوظف اأو امل�سوؤول الذي ل ي�ستطيع تطبيق العدل لي�س بكفء اأن يتوىل هذا 
املن�سب، فاملن�سب يحتاج اإىل �سجاعة وقوة �سخ�سية والقوة اإحدى اأهم �سفتني يف الوظيفة 
فكيف توىل هذا املوظف املن�سب وهو �سعيف، ثم يحتّج باأنه ل ي�ستطيع تطبيق العدل؟ واأمٌر 
ي اللوم، خرٌي من الإحراج يوم القيامة اأمام  اآخر: وهو اأن الوقوع يف الإحراج يف الدنيا، وتلقِّ

ه، فال ميكن اأداوؤه له. اهلل رب العاملني، حني يطالب املظلوم بحقِّ

واأمٌر اآخر: وهو اأن هذا املظلوم قد يدعو على املوظف الظامل له بعدم التوفيق، اأو بالنتقام 
ترد دعوتهم؛  : )ثالثة ل  قال  وقد  �سديد،  وبط�س ربك  املظلوم م�ستجابة،  ودعوة  منه، 
ال�سائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة املظلوم يرفعها اهلل فوق الغمام ويفتح لها اأبواب 

ال�سماء ويقول الرب: وعزتي لأن�سرنك ولو بعد حني()2(

)1( لي�س العدل هو امل�ساواة مطلقًا بني جميع النا�س، اأو بني جميع املوظفني يف الإدارة، فلي�س هذا من العدل 
اأبدًا، فكيف ن�ساوي بني ال�سليم واملعاق؟ وكيف ن�ساوي بني املجّد وغريه؟ وكيف ن�ساوي بني مدير الإدارة 

واملوظف اجلديد؟ وكيف ن�ساوي بني الرجل واملراأة؟ فالعدل اإذًا هـو امل�ساواة بني املتماثلني.
. نه عن اأبي هريرة )2( رواه الرتمذي )578/5( وح�سنَّ
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وقال ال�ساعر)1(:

فـــالـــظـــلم اآخـــره   يـــاأتــيــــك بـــالـــنــدمل تــظـــلــمننَّ اإذا مـــا كـــنـــت مـــقــتدرًا
يــدعـــو عــلـــيك وعــني اهلل لــــم تـــنــِمنــامــــت عــــيـــونك واملـــظـــلوم مـنـتـبٌه

وللظلم يف الوظيفة �سور عديدة؛ منها:

• عدم اإعطاء املكافاأة امل�ستحقة للموظف.
• اإعطاء من ل ي�ستحق درجات وميزات اأعلى من غريه.

• منع امليزات الوظيفية والـفر�س املـادية واملـعنوية للموظف، اأو اإخفائها.
• ت�سغيل املوظف يف غري ما اتفق عليه.

ح كيفية التقومي، وتكون  ويجب على من ي�سع اأنظمة العمل اأن يراعي هذا املبداأ، فيو�سِّ
اأنظمة العمل وا�سحة، لئال يقع الجتهاد غري املدرو�س من قبل امل�سوؤولني، فيقع الظلم.

بالوظائف  يتعلق  مبا  يخت�ّس  للمظامل)2(  ديوانًا  ال�سعودية  العربية  اململكة  اأن�ساأت  وقد 
العامة من �سكاوى، وق�سايا، وو�سعت يف كل مكتب للعمل حمكمة عمالية)3( حتكم يف املظامل 

الهم، وو�سعت نظامًا تف�سيليًا للعمل، لئال يقع الظلم. بني اأ�سحاب الأعمال وعمنَّ

اخلُلق الثالث: الرقابة الذاتية:

تعريفها: الرقابة الذاتية هي اإح�سا�س املوظف والعامل باأنه مكلنَّف باأداء العمل وموؤمتٌن 
ره مب�سوؤوليته. عليه، من غري حاجة اإىل م�سوؤول يذكِّ

اأهميتها: ولعل الرقابة الذاتية اأهم عامل لنجاح العمل؛ لأنها تغني عن كثري من النظم 
والتوجيهات واملحا�سبة والتدقيق وغري ذلك.

)1( �سفي الدين احللي املعروف بابن �سرايا )ت 740 هـ( )بهجة املجال�س لبن عبدالرب( )367/1(.
)2( يطلق عليه الآن املحاكم الإدارية.

)3( يطلق عليها هيئة ت�سوية اخلالفات العمالية.
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وتاجر يف جتارته، وعامل يف مهنته، و�سانع يف م�سنعه،  اأن كل موظف يف مكتبه،  ولو 
وتوفر  الوظيفية،  امل�سكالت  وتال�ست  الإنتاج،  لزاد  عليه،  موؤمتن  فيما هو  تعاىل  راقب اهلل 

للدولة وامل�سلحة اأمواٌل طائلة كانت تذهب هدرًا.

رعيته(  م�سوؤول عن  وكلكم  راٍع  )كلكم  ال�سريف  منطلقٌة من احلديث  الذاتية  والرقابة 
والعموم يف لفـظ الكل ي�سـمـل من يرعى عماًل اأو غريه.

وعندما مرنَّ النبي  على بائٍع يبيع الطعام وقد جعل الرطب منه يف الأ�سفل والياب�س يف 
الأعلى فقال له: )اأفال جعلته فوق الطعام، من غ�س فلي�س منا()1( كان يعلِّم هذا البائع اأن 

يعتمد على نف�سه يف الرقابة الذاتية، ول ينتظر اأحدًا يحت�سب عليه.

و�سائلها: وقد حتدث الكثريون من الكّتاب يف علم الإدارة عن اأهمية الرقابة الذاتية عند 
املوظف، ولكن املهم هو و�سيلة احل�سول على هذه الرقابة، واأرى اأن الو�سائل الآتية ت�ساعد يف 

تنمية الرقابة الذاتية عند املوظفني:

• خ�سية اهلل تعاىل: حيث ي�سعر املوظف اأنه حما�سٌب على عمله، ل من قبل النا�س، واإمنا 
من قبل رب النا�س، ولي�س يف الدنيا، بل يف الآخرة، قال �سبحانه: زبۆئ ۆئ ۈئ * ېئ 
* ڀ  زبپ پ پ  25 - 26[ وقال عز وجل:  ]الغا�سية:  ېئ ېئ ىئرب 
: )ل تزول قدما عبٍد يوم القيامة حتى ي�ساأل  ڀ         ڀرب ]احلجر: 92 - 93[ وقال 

عن عمره فيم اأفناه، وعن �سبابه فيم اأباله، وعن ماله من اأين اكت�سبه وفيم اأنفقه، 
وعن علمه ماذا عمل به()2(، والوظيفة تدخل يف هذا احلديث يف املال املكت�سب، ويف 

العلم املوؤمتن عليه.

لذا فاإن املوظف املوؤمن هو اأقدر النا�س على القيام بالعمل؛ لأنه اأكرثهم مراقبة هلل، فال 
ر يف عمله، ويجتهد يف اأن ل ي�سوب الوظيفة اأي �سائبة، بل اإنه يتعدى ذلك فال يقت�سر  يق�سِّ
على نظافة اأدائه واإتقانه، بل يجتهد يف نظافة اأداء املوؤ�س�سة كلها التي يعمل فيها. فاإذا اأح�ّس 

)1( تقدم تخريجه.
)2( رواه الرتمذي و�سححه عن اأبي برزة الأ�سلمي  وتقدم قريبًا.
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ب�سيٍء من احلرام يف عمل املوؤ�س�سة بادر اإىل التنبيه عليه، حر�سًا على تطهري مال املوؤ�س�سة 
: )الدين الن�سيحة()1(. من ال�سبهة واحلرام، من باب قوله 

الذي  املوؤمن  املوظف  ي�ست�سعرها  بة  رقابة مركنَّ بل هي  ذاتية فح�سب،  رقابة  لي�ست  اإنها 
يخ�سى اهلل �سبحانه.

عليه  ويجب  به،  املناط  بالعمل  مكلنٌَّف  اأنه  املوظف  ي�سعر  بامل�سوؤولية: حيث  ال�سعور   <
اأخرى  جهة  ومن  الوظيفية،  امل�سوؤولية  جهة  من  هذا  عليه،  املتفق  بالعقد  اللتزام 
واملعلِّم  والقا�سي  فالطبيب  املجتمع،  جتاه  اجتماعية  م�سوؤولية  عليه  املوظف  فــاإن 
والع�سكري يقومون بخدمٍة اجتماعية ل ميكن اأن يقوم بها غريهم، فتنامي الإح�سا�س 
بهذه امل�سوؤولية عندهم يحثُّهم على جودة الأداء الوظيفي بغ�س النظر عن الرقابة 

الإدارية، وامل�سوؤولية الوظيفية.

اإن النفو�س العالية ل تعي�س لنف�سها، بل تعي�س لالآخرين، لذا فاإنها تتعب لإ�سعاد النا�س:
واإذا كـــانــــت الــــنـــــــفــــو�س كـــــــــبــــارًا

تــــعـــبـــت فــــي مــــــــرادهــــــا الأجـــ�ساُم

ر موظفًا  َول وتنهار الأمم اإل حني تنت�سر الأنانية، وحبُّ الذات، فهل نت�سونَّ وما تتخلف الدُّ
ي�ست�سعر امل�سوؤولية ويحب العمل لالآخرين، وهو ل يقوم باأداء عمله املكلنَّف به؟(

اإذا وقع ذلك فهناك احتمالن: 

الأول: اإن مفردات عمله غري وا�سحة عنده، مما ي�سبب له اخللط بني الأولويات.

الثاين: اأنه يتظاهر بعمله لالآخرين من اأجل حتقيق امل�سلحة ال�سخ�سية، وهذا خلله لي�س 
يف عدم ا�ست�سعاره للم�سوؤولية، بل يف غر�سه اأ�ساًل.

> الهتمام بامل�سلحة العامة: حيث للوظيفة هدٌف حتققه للدولة اأو للقطاع اخلا�س، 
وكالهما يحقق التنمية للبلد وال�سكان، فاملوظف الذي يعمل يف �سركة لإنتاج احلليب 
وم�ستقاته مثاًل، ي�سهم يف توفري احلليب لالأطفال والكبار يف البلد وحت�سني �سحتهم 

. )1( رواه م�سلم )/بيان اأن الدين الن�سيحة - 55( عن متيم الدارّي 
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ورفاهية معي�ستهم، وي�ساهم يف حتقيق كفاية البلد وال�ستغناء عن ا�سترياد احلليب 
والعتماد على القت�ساد الأجنبي، وي�سهم يف تنمية اقت�ساد البلد وت�سريع تطورها... 

وغري ذلك من امل�سالح.

ينفع  ل  وظيفته،  خالل  من  النا�س  من  كبرية  �سريحًة  يخدم  اأنه  املوظف  راعى  فاإذا 
حت�سني  يف  يجتهد  ذاك  فعند  فح�سب،  فيها  يعمل  التي  املوؤ�س�سة  �ساحب  ول  فقط  نف�سه 
اأدائه والإخال�س يف عمله، بعك�س من ي�ستغل الوظيفة مل�سلحته ال�سخ�سية �ساربًا مب�سالح 

الآخرين عر�س احلائط)1(.

اخلدمات  تقدمي  يف  الوا�سعة  املجالت  من  الوظيفة  اإن  حيث  الآخــريــن:  نفع  حــّب   <
كانت  ورمبــا  املراجعني،  اأحــد  معاملة  باإنهاء  للتعجيل  املوظف  ي�سعى  حني  للنا�س، 
ي�سفع  اأو  املوظف،  يد هذا  على  الفرج  فيكون  قبل ذلك،  ملدة طويلٍة  لة  معطنَّ املعاملة 
جال لق�ساء  له عند امل�سوؤول للتخفيف عنه، اأو يعّف امراأًة عن الرتدد بني مكاتب الرِّ
حاجتها حني ل يكون لها ويّل اأو �ساٍع يق�سي حاجتها فيقوم بخدمتها... وغري ذلك 

من ال�سَور الكثرية.

األ ما اأجمل اللحظة التي يخدم فيها املوظف اأحد النا�س، فين�سرف وهو يرفع يديه اإىل 
اهلل تعاىل يدعو لهذا املوظف الذي خدمه، باأن يوفقه اهلل، ويحفظ له اأبناءه.

العمل؛ لأنه يحب اخلري  باأداء  التعبري  اإن �سح  ذ  تلذنَّ ا�ست�سعر املوظف هذا املعنى  فمتى 
: )خري النا�س اأنفعهم للنا�س()2(. لالآخرين راجيًا بذلك الأجر من اهلل تعاىل، قال 

: )اإن هلل تعاىل عبادًا اخت�سهم بحوائج النا�س، يفزع النا�س اإليهم يف حوائجهم،  وقال 
: )ال�ساعي على الأرملة وامل�سكني كاملجاهد يف  اأولئك الآمنون من عذاب اهلل()3(، وقال 

)1( �سياأتي ذكر ا�ستغالل الوظيفة للم�سلحة ال�سخ�سية يف ال�سفات املذمومة، لكن ذكرت الهتمام بامل�سلحة 
العامة كو�سيلة من و�سائل الرقابة الذاتية.

ابن عمر  139/6( عن  الطرباين )الأو�سط:  وهـو عند   ،)58/6 الطرباين عن جابر  )الأو�سط:  رواه   )2(
بلفظ »اأحب النا�س اإىل اهلل اأنفعهم للنا�س« )جممع الزوائد: 191/8( وهـو عند اأبي يعلى )65/6( عن اأن�س 

مبعناه، وبهذه الطرق يتح�سن.
192/8( وفيه �سعف )في�س  )358/12( عن ابن عمر ر�سي اهلل عنهما. )جممع الزوائد:  )3( رواه الطرباين 

القدير: 477/2( يتح�سن مبا قبله.
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�س اهلل عنه كربًة من  �س عن موؤمن كربًة من كرب الدنيا نفنَّ : )من نفنَّ �سبيل اهلل()1(، وقال 
كرب يوم القيامة()2(.

فهو  ذلك  على  قدرته  مع  اأبوابه  لهم  يفتح  ول  النا�س  خدمة  يحّب  ل  الذي  املوظف  اأما 
: )من ويل من اأمر امل�سلمني �سيئًا فاحتجب دون خلنَّتهم  مقيٌت عند اهلل وعند النا�س، قال 

وحاجتهم وفقرهم وفاقتهم، احتجب اهلل عز وجل دون خلنَّته وفاقته وحاجته وفقره()3(.

ة: اخلُلق الرابع: القوَّ

زبے  �سبحانه:  قال اهلل  والوظائف،  املنا�سب  لتويل  الأول  املوؤهل  القّوة هي  اأهميتها: 
فقال:  القوي،  باملوؤمن  النبي   اأ�ساد  وقد   ،]26 ]الق�س�س:  ے ۓ ۓ ڭ ڭرب 
)املوؤمن القوّي خرٌي واأحّب اإىل اهلل من املوؤمن ال�سعيف()4(، والعموم يف احلديث يدّل على 
جميع اأنواع القوة، فاملوؤمن القوّي ج�سدًا، واملوؤمن القوّي عقاًل، واملوؤمن القوّي اإميانًا خرٌي من 

غريهم من املوؤمنني ال�سعفاء يف هذه الأنواع.

ال�سالم:  عليهم  الأنبياء  بها  اهلل  اأمر  وغريها،  الوظيفة  يف  مطلوبة  للموؤمن  والقوة 
زبٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ  ڤ ڤ ڤرب ]الأعراف: 145[ 

ڄرب  ڄ    ڦ   زبڦ   املوؤمنني:  بها  اهلل  واأمر   ]12 ]مرمي:  ٻرب  ٻ  ٻ  زبٱ 

]البقرة: 63[ زبۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇرب ]الأنفال: 60[ وال�سعف �سفة نق�س يتحا�ساها 
امل�سلم.

جمالتها: والقوة يف الوظيفة تختلف من جمال لآخر، وهي يف كل جمال بح�سبها، كما 
ذكر �سيخ الإ�سالم ابن تيمية رحمه اهلل، فقال: »القوة يف كل وليٍة بح�سبها، فالقوة يف اإمارة 
5038، وم�سلم: الزهد  . )البخاري: النفقات/ف�سل النفقة على الأهل -  )1( متفق عليه عن اأبي هريرة 

والرقائق/الإح�سان اإىل الأرملة وامل�سكني واليتيم - 2982(.
، وورد بلفظ  )2( رواه م�سلم )الذكر والدعاء/ف�سل الجتماع على تالوة القراآن - 2699( عن اأبي هريرة 

ج«. »من فرنَّ
)3( رواه اأبو داود )135/3( عن اأبي مرمي الأزدي ب�سنٍد �سحيح.

. )4( رواه م�سلم )القدر/الأمر بالقوة وترك العجز - 2664( عن اأبي هريرة 
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احلرب ترجع اإىل �سجاعة القلب واخلربة باحلروب واملخادعة فيها، والقوة يف احلكم بني 
النا�س ترجع اإىل العلم بالعدل والقدرة على تنفيذ الأحكام«)1(.

القيام  نوعان: ج�سدية، ومعنوية؛ فاجل�سدية: هي قدرته على  للموظف  بالن�سبة  والقوة 
بالعمل باأن ل يكون فيه عاهة اأو مر�س مينعه من القيام بالعمل، 

واملعنوية: تعني القوة العلمية، التي ت�سمل التمكن يف التخ�س�س، وا�ستغالل القدرات والإمكانات، 
ومتابعة التطوير والتجديد، وهذا النوع من القوة مقدم على القوة املادية كما قيل)2(:

الــــراأي قــــــبـــــــل �ســـــجاعة ال�سجــعان
هــــــو اأوٌل وهـــــي الــــمــحــّل الــــــــثــــاين

للفتيا حتى يكون فيه  اأن ين�سب نف�سه  اأحمد رحمه اهلل: »ل ينبغي للرجل  وقال الإمام 
خم�س خ�سال؛ اأولها: اأن تكون له نية، فاإن مل يكن له نية مل يكن عليه نور ول على كالمه نور، 
والثانية: اأن يكون له علم وحلم ووقار و�سكنية. الثالثة: اأن يكون قويًا على ما هو فيه وعلى 

معرفته. الرابعة: الكفاية واإل م�سغه النا�س. اخلام�سة: معرفة النا�س«)3(.

التخ�س�س قبل  اإتقان  له من  بّد  اأو غريهما ل  القا�سي  اأو  املفتي  فالقائم مبن�سب 
تويل املن�سب.

يها،  واملتويل لوظيفٍة جتارية اأو غريها لبّد له من الإملام بالأحكام ال�سرعية لها قبل تولِّ
لذا كان عمر  يقول: »ل يِبْع يف �سوقنا اإل من يفقه، واإل اأكل الربا �ساء اأم اأبى«)4(.

ومن القوة بذل اجلهد يف اأداء العمل على اأح�سن وجه، ولي�س الكتفاء باحلد الأدنى، كما 
: )اإن اهلل يحب اإذا عمل اأحدكم عماًل اأن يتقنه()5(، ويف رواية )اإن اهلل تعاىل يحّب  قال 

من العامل اإذا عمل اأن يح�سن()6(.

)1( ابن تيمية/ال�سيا�سة ال�سرعية )19(.
)2( املتنبي )ديوانه: 414(.

)3( ابن القيم/اإعالم املوقعني عن رب العاملني )199/4(.
)4( رواه الرتمذي )ال�سالة/ف�سل ال�سالة على النبي ](، )ح: 449( وح�سنه.

)5( رواه البيهقي )�سعب الإميان: 334/4( عن اأم املوؤمنني عائ�سة ر�سي اهلل عنها.
. )6( رواه البيهقي )�سعب الإميان: 335/4( عن كليب 
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تني للقائد طالوت الذي قال فيه: زبہ     اأمثلة على القوة: وقد جمع اهلل تعاىل بني القونَّ
ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓرب ]البقرة: 247[ وجمعهما لر�سوله  
اأعظمهم  الدين  حمل  ويف  باأ�سًا،  اأ�سّدهم  القتال  ويف  �سربًا،  النا�س  اأكرث  العبادة  يف  فهو 
حتماًل، ويف الوقت نف�سه هو اأكرث النا�س حر�سًا على التجديد يف اأ�ساليب الدعوة، وحت�سني 

معي�سة امل�سلمني.

والذي ي�سعر من املوظفني اأن فيه �سعفًا ب�سبٍب �سحّي، اأو نف�سّي، اأو قلٍة يف اخلربة فعليه 
اأن ين�سح لإدارته ول يطلب اأكرث من حقه؛ لأنه يف الغالب ل يقوم بالعمل ب�سكل كامل، بل على 
الإدارة اأن ل توليه هذا العمل الذي ل ي�ستطيعه، فقد قال  لأبي ذّر )يا اأبا ذّر! اإين اأراك 

رّن على اثنني، ول تَولنّي مال يتيم()1(. �سعيفًا، واإين اأحّب لك ما اأحب لنف�سي، ل تاأمنَّ

اأهم ُخلقني يحتاجهما املوظف يف  الكرمي بني  القراآن  جمع  القوة مع الأمانة:  اجتماع 
قوله �سبحانه: زبے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭرب ]الق�س�س: 26[، وقد وجدُت يف القراآن 

الكرمي اقرتان القوة والأمانة يف اآياٍت عدة:

-1 كقوله تعاىل: زبں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  *  ۀ   ہ  ہرب ]التكوير: 20 - 21[.

ڄرب  ڦ   ڦ   ڦ   زبڦ   امللك:  لقوم  حكايًة   ÷ يو�سف  عن  �سبحانه  وقوله   2-

]يو�سف: 54[

-3 وقوله �سبحانه يف حق �سليمان ÷: زبۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  

ې   ېرب ]النمل: 20[ وهذه هي القوة، ثم قال: زبٻ  پ  پ     پ  پ  ڀ  
ڀ   ڀرب ]النمل: 36[ وهذه هي الأمانة.

-4 وقوله عز وجل يف حق ذي القرنني وهو امللك ال�سالح: زبچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  

ڍ    ڍ  ڌ  ڌرب ]الكهف: 87[ وهذه هي القوة ثم قال ملا ُعِر�س عليه الأجر: زبېئ  
ىئ  ىئ  ىئ  ی  یرب ]الكهف: 95[ وهذه هي الأمانة.

)1( رواه م�سلم )الإمارة/كراهة الإمارة بغري �سرورة - 1826(.
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وهذا القرتان يدل على وجوب اجلمع بينهما قدر الإمكان، ولكن يف بع�س احلالت التي 
يفتقد فيها القوّي الأمني، ويوجد ال�سعيف الأمني والقوّي اخلائن، فهنا نحتاج اإىل املفا�سلة: 
اأيهما اأ�سلح يف الوظيفة، فاإن كانت الوظيفة مالية اأو فيها اأ�سرار فال�سعيف الأمني اأ�سلح، 

واإن كانت ج�سدية فالقوّي اخلائن اأ�سلح.

ذ منها فيقول: »اللهم اإين  وهذه احلالة التي كان اأمري املوؤمنني عمر بن اخلطاب  يتعونَّ
اأ  ن يف امل�سلحة وتبونَّ اأعوذ بك من جَلد الفاجر وعجز الثقة«)1(. ذلك اأن الفاجر اجللد اإذا متكنَّ
ر الإدارة لنف�سه، ورمبا يخون البالد، وي�ستطيع الأعداء واأ�سحاب  فيها املنا�سب العليا �سخنَّ
امل�سالح اأن يغروه، وكذلك ال�سعيف الثقة ي�ستطيع اأ�سحاب امل�سالح اأن ي�ستغلُّوه من حيث ل 

مت. ي�سعر، ويف كلٍّ منهما خطورة، ولكن اإن كان ل بد من اأحدهما فكما قدنَّ

وهو ما �سئل عنه الإمام اأحمد رحمه اهلل حني قيل له: »الرجالن يكونان اأمريين يف الغزو 
اأحدهما قويٌّ فاجر والآخر �سالح �سعيف، مع اأيهما يغزى؟ فقال: اأما الفاجر القوي فقّوته 
للم�سلمني وفجوره على نف�سه، واأما ال�سالح ال�سعيف ف�سالحه لنف�سه و�سعفه على امل�سلمني، 

فيغزى مع القوّي الفاجر«)2(.

عمر  وكان  اجلي�س،  على  الوليد  بن  خالَد  ي�ستعمل  يق  ال�سدِّ بكر  اأبو  وكان 
، وال�سّر يف ذلك كما قال �سيخ الإ�سالم ابن تيمية »اأن خالدًا  ل اأبا عبيدة بن اجلراح يف�سِّ
نًا كاأبي بكر، وكان الأ�سلح لكلٍّ منهما اأن  كان �سديدًا كعمر بن اخلطاب، واأبا عبيدة كان ليِّ

يويل من وله، ليكون اأمره معتدًل«)3(.

التطوير: والتطوير �سكٌل من اأ�سكال القوة، و�سفة من �سفات املوظف الناجح الذي ي�سعى 
لتح�سني اأدائه واأداء موؤ�س�سته، والتجديد يف الأ�ساليب الوظيفية والأنظمة �سمة احليوية يف 
ر الف�سل؛ ذلك اأن ما ي�سلح لوقٍت قد ل  املوؤ�س�سة، اأما اجلمود والرتابة )الروتني( فهو موؤ�سِّ
ي�سلح لوقت اآخر، وما ينا�سب اأنا�سًا ل ينا�سب اآخرين، وما كان مفيدًا يف ال�سابق قد ل يكون 
مفيدًا الآن، ثم اإن احلياة بطبيعتها تتجدد يوميًا، فكّل �سباٍح تطلع �سم�سه تكتب احلياة لب�سر 

)1( ابن تيمية/امل�سدر ال�سابق )21(.
)2( ابن تيمية/امل�سدر ال�سابق )21(.
)3( ابن تيمية/امل�سدر ال�سابق )23(.
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وحيوانات وكائنات، فيحلُّون يف الدنيا وي�سيفون عليها �سيئًا جديدًا، ويغادر اآخرون خملِّفني 
تغيريًا ب�سكٍل ما. واحلياة الوظيفية تتجدد اأي�سًا ف�سركات تن�ساأ و�سركات تنهار، ومنتجاٌت 
ر ومثلها تلغى. لذا فاإن من ل يواكب التطوُّر �سيظّل يف اآخر  تظهر واأخرى تندثر، واأنظمة تقرنَّ

ْكب، ولي�س امل�سلِّي كال�سابق)1(. الرنَّ

اخلُلق اخلام�س: ح�سن املعاملة:

�سبحانه:  اهلل  قول  عليه  يدل  �سرعّي)2(،  واجٌب  املعاملة  ح�سن  لها:  واأمثلة  اأهميتها 
زبې    ې  ى  رب ]البقرة: 83[، وقوله عز وجل: زبپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ      ٿ  
: )اإنكم ل ت�سعون النا�س باأموالكم،  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹرب ]اآل عمران: 159[، وقوله 
: )ما كان الرفق يف �سيٍء اإل زانه،  ولي�سعهم منكم ب�سط الوجه، وح�سن اخلُلق()3(، وقوله 

وما نزع من �سيء اإل �سانه()4(.

و�سريته  العطرة فائ�سٌة بح�سن معاملته، �سهد له بها العدّو قبل ال�سديق، ومن ذلك 
اأنه عندما كان يف الطريق اإىل فتح مكة، لقيه اأبو �سفيان بن احلارث وعبداهلل بن اأبي اأمية
 وهما ابن عمه وابن عّمته وكانا من اأ�سد النا�س اإيذاًء له مبكة، فاأعر�س عنهما، فاأ�سار 

علي بن اأبي طالب على اأبي �سفيان اأن ياأتي النبي ويقول له ما قال اإخوة يو�سف: زبۀ  ہ  
ہ  ہ  ہ    ھ  ھ  ھرب ]يو�سف: 91[ فاإنه ل ير�سى اأن يكون اأحد اأح�سن 

جوابًا منه، فلما قال ذلك اأبو �سفيان، اأجابه: زبے  ۓ  ۓ   ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  
ۈرب ]يو�سف: 92[)5(.

ال�سابق،  وراأ�سه على �سال  يجيء  لأنه  بذلك؛  و�سمي  ال�سابق،  بعد  ثانيًا  ياأتي  الذي  امل�سلِّي من اخليل:   )1(
وال�سال مكتنفا الذَنب. )ل�سان العرب: 466/14(.

)2( يردد بع�س امل�سلمني عبارة: الدين املعاملة، ويظنها بع�سهم حديثًا نبويًا، ولي�ست هي كذلك، ولكن معناها 
�سحيح باعتبار املعاملة احل�سنة مع اهلل واخللق مطلوبتان، وهـذا الأ�سلوب يراد به التاأكيد على الأهمية 

كقوله ÷: »الدين الن�سيحة«.
. )جممع الزوائد: 22/8(. )3( رواه البزار واحلاكم )212/1( ب�سند �سحيح عن اأبي هريرة 

الكتاب  اأهل  ابتداء  )ال�سالم/النهي عن  م�سلم  واأ�سله يف �سحيح   ، �سريح  )3/3( عن  داود  اأبو  رواه   )4(
بال�سالم وكيف يرد عليهم - 2165( عن اأم املوؤمنني عائ�سة ر�سي اهلل عنها.

)5( زاد املعاد )400/3(.
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وموقفه امل�سهور يف العفو عن اأعدائه من امل�سركني بعد فتحه مكة، حني وقف اأمام الكعبة 
�سرفها اهلل، وقال: »ما تظنون اأين فاعل بكم؟ قالوا: اأٌخ كرمي، وابن اأٍخ كرمي. فقال: اذهبوا 

فاأنتم الطلقاء«)1(.

النبي  يهوديًا واليهود كانوا من �سكان املدينة ومع ذلك كان  يح�سن  وكان جار 
معاملته حتى اأ�سلم على يديه)2(.

وخدمه اأن�س بن مالك  ع�سر �سنني فما قال له اأفٍّ قط، وكان يب�ّس يف وجوه النا�س 
م لهم جماملًة اتقاء فح�سهم، وقد �سهدت له الكتب ال�سماوية  جميعًا حتى من يبغ�سهم يتب�سنَّ
ال�سابقة بح�سن خلقه، فجاء يف التوراة »يا اأيها النبي اإنا اأر�سلناك �ساهدًا ومب�سرًا ونذيرًا 
اٍب يف  �سخنَّ ول  ول غليٍظ  بفظٍّ  لي�س  املتوكل،  يتك  �سمنَّ ور�سويل،  اأنت عبدي  لالأميني،  وحرزًا 

الأ�سواق، ول يدفع بال�سيئة ال�سيئة، ولكن يعفو ويغفر«)3(.

من  الأول  الرجل  ونه  ويعدُّ لها،  يخ�سعون  امل�سلمني  املعاملة جعلت غري  العظمة يف  هذه 
عظماء الب�سرية)4(.

اأنواع ح�سن املعاملة: تتعدد اأ�سكال ح�سن املعاملة: 

> يف ب�سا�سة اللقاء والرتحيب احلاّر؛ لقوله �سبحانه: زبڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ  
مك يف وجه  : )تب�سُّ وقوله  ]النحل:32[،  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ     ۅ  ۅرب 

اأخيك �سدقة()5(.

لقوله �سبحانه يف ق�سة  الآخرين وتقدمي اخلدمة املمكنة لهم؛  باأمور  ويف الهتمام   <
�سقي مو�سى ÷ للمراأتني دون طلٍب منهما: زبچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  ڍ    ڍ  ڌ       

)1( ابن هـ�سام/ال�سرية النبوية )41/2(.
. )2( رواه البخاري )اجلنائز/اإذا اأ�سلم ال�سبي فمات هل ي�سلى عليه - 1290( عن اأن�س 

، وحلف  )3( رواه البخاري )البيوع/كراهية ال�سخب يف ال�سوق - 2018( عن عبداهلل بن عمرو بن العا�س 
اأن هذه �سفته فيها.

)4( كتاب املئة الأوائل ملايكل هارت )�سفحة 21(.
. نه عن اأبي ذر  )5( رواه الرتمذي )339/4( وح�سنَّ
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: )ل يوؤمن اأحدكم حتى يحب  24[ وقوله  ]الق�س�س:  ڌ     ڎ  ڎ    ڈ   ڈ    ژرب 
لأخيه ما يحب لنف�سه()1(.

> ويف عدم اإحراجهم اأو اإهانتهم؛ لقوله تعاىل: زبک  ک  گ  گ   
گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱرب ]الأحزاب:58[.

ولي�س هذا مق�سورًا على امل�سلمني فقط، بل حتى غري امل�سلمني يجب معاملتهم باحل�سنى؛ 
للعموم يف قوله �سبحانه:  زبې    ې  ى  رب ]البقرة: 83[.

والذي يجمع اأنواع ح�سن املعاملة هو اأن يعامل الإن�ساُن الآخرين مبا يحب اأن يعاملوه به، 
: )من اأحب اأن يزحزح عن النار ويدخل اجلنة فلتاأته منيته وهو يوؤمن باهلل واليوم  قال 
الآخر ولياأت اإىل النا�س الذي يحب اأن يوؤتى اإليه()2(، فانظر كيف حتب اأن يعاملك الآخرون 

فعامل النا�س به.

ح�سن املعاملة يف الوظيفة: اإ�سافًة للن�سو�س ال�سابقة يف ح�سن املعاملة مع النا�س عمومًا، 
فاإن الزميل يف العمل له تو�سيٌة خا�سة يف القراآن الكرمي، يف قوله عز وجل: زبں   ں  
36[ فاجلار ذي  ]الن�ساء:  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہرب 
وال�ساحب  املنزل،  يف  القريب  اجلار  اجلُنب:  واجلار  الن�سب،  يف  القريب  اجلار  القربى: 

باجَلنب: الرفيق يف البيت، والعمل، وال�سفر)3(.

وح�سن املعاملة يحتاجه املوظف مع روؤ�سائه، وزمالئه، ومروؤو�سيه، واملراجعني.. 

واأكرث خربًة يف  اأقدر  لأنهم  املعاملة احل�سنة؛  العمل لهم حق  فالروؤ�ساء واملديرون يف 
اأولياء  من  لأنهم  واأوامرهم؛  رغباتهم  تنفيذ  يظهر يف  معهم  التعامل  وح�سن  غالبًا،  العمل 
الأمور �سرعًا، ونحن ماأمورون بطاعتهم يف الكتاب وال�سنة، وح�سن التعامل معهم يظهر اأي�سًا 
. )البخاري: الإميان/من الإميان اأن يحب لأخيه ما يحب لنف�سه - 13، وم�سلم:  )1( رواه ال�سيخان عن اأن�س 

الإميان/الدليل على اأن من خ�سال الإميان اأن يحب لأخيه امل�سلم ما يحب لنف�سه من اخلري - 45(.
)2( رواه م�سلم )الإمارة/وجوب الوفاء ببيعة اخللفاء الأول فالأول - 1844( عن عبداهلل بن عمرو بن العا�س 

ر�سي اهلل عنهما.
)3( تف�سري ابن كثري )495/1(.
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يف العالقة احل�سنة معهم؛ لأن لها مردودًا على جودة الأداء؛ ويف اإح�سان الظّن بهم، وعدم 
ن�سر الإ�ساعات الكاذبة عنهم، اأو الت�سهري بهم، اأو ِغيبتهم، اأو اإ�ساءة �سمعتهم.

ذلك  انعك�س  واملوظفني  الرئي�س  بني  العالقة  �سادت  اإذا  الجتماعية  الإيجابية  والروح 
تلقائيًا على ك�سر الروتني الوظيفي، والتجديد يف العمل، والت�سجيع على النقد البّناء مل�سلحة 

العمل، ومنع الت�سنجات يف العالقات، وتعطيل م�سالح املوظفني.

وقد يلجاأ بع�س املوظفني اإىل تخ�سني املعاملة مع امل�سوؤول، وغيبته والت�سهري به؛ لأنه مل 
ـر عن غيظه بهذا ال�سلوك، ويحتّج بقوله  ن اأنه مظلوم، فيعبِّ ه منه، وهو متيقِّ ي�ستطع اأخذ حقِّ

تعاىل: زبٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺرب ]الن�ساء: 148[

وحل هذا الإ�سكال باأمور:

ه ببلوغ هذه الغيبة للم�سوؤول،  الأول: اأن يعلم املوظف اأن غيبته للم�سوؤول ل تخدمه، بل قد ت�سرُّ
ه، مع العلم اأنه لن ي�ستفيد �سيئًا من هذه  اأو اإ�سرار اأحد من النا�س به برفع ق�سية ت�سهري �سدنَّ

ه غالبًا خوفًا على م�سلحته. الغيبة اإن كانت غيبة فعاًل لأن من ي�سمعها لن يقف معه يف حقِّ

الثاين: اأن اأخذ احلق له طرق �سرعية ونظامية معروفة، ولي�س منها الت�سهري والغيبة.

فخري  باحل�سنى،  وعاملهم  اإليهم  اأح�سن  من  حّب  على  مفطورون  النا�س  اأن  الثالث: 
املقابل وموقفه، كما قال  الذي يغريِّ نظرة  التعامل  ُوِجد هو ح�سن  اإن  الظلم  لهذا  مواجهة 

�سبحانه: زبک  ک    گ  گ  گ         گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ      ڱ  ڱرب ]ف�سلت: 34[.

القلوب  ل�سفاء  �سبيل  خري  اخلال�سة  والن�سيحة  وامل�سارحة  املكا�سفة  اأن  الرابع: 
م ن�سيحتك بال�سكل املنا�سب اخلايل من الف�سيحة، و�سارح امل�سوؤول  وتقومي ال�سلوك، فقدِّ
مبالحظتك، فكثريًا ما يكون امل�سوؤول غري قا�سد اأو غري منتبه لعواقب ما يفعل على بع�س 

ح. ر انتبه واعتذر و�سحنَّ الأفراد، نظرًا لن�سغال ذهنه باأموٍر اأكرب، فاإذا ُذكِّ

والزمالء يف العمل لهم حق املعاملة احل�سنة؛ لأنهم �سركاء يف امل�سلحة، ون�سحاء يف العمل، 
ل له مهمته، ويكون مراآًة له، لذا فاإن التعامل احل�سن واجٌب من  فري�سد الواحد منهم اأخاه، وي�سهِّ

كلٍّ منهم لزمالئه، ملا يعود على املوظـف بالـراحة النف�سـية، وعلى العمل بالأداء اجليد.
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وح�سن التعامل معهم يظهر يف التحية والبت�سامة واملالطفة، والتعاون وخدمة بع�سهم 
البع�س، والن�سح والت�سديد، والتغا�سي عن العيوب والأخطاء غري املق�سودة.

املعاملة  على  يوؤثر  ل  الوظيفية  امل�سابقات  ودخول  ال�سريف،  التناف�س  من  ل مينع  وهذا 
احل�سنة مع الزمالء؛ لأن هذا من فعل الأ�سباب امل�سروعة يف الوظيفة، وهو حق لكل موظف 
كحقه يف الراتب والرتقية، فال تاأثري لها يف املعاملة، واأي�سًا فاإن ال�سحابة ر�سي اهلل عنهم 
يحب  بل  بع�سًا،  بع�سهم  مع  التعامل  ويح�سنون  والطاعات  اخلري  اأمور  يف  يتناف�سون  كانوا 

بع�سهم بع�سًا.

فالواجب اأن ي�سعى كل موظف ملا يفيد اأخاه املوظف، ويدعو له بالتوفيق دائمًا.

واملروؤو�سون لهم حق املعاملة احل�سنة؛ لأنهم م�ساعدون للرئي�س واملدير يف عمله، فلولهم 
ما ا�ستطاع الرئي�س اأن ينجز مهامه، اإ�سافًة اإىل اأن املنطقي اأن يكون الرئي�س واملدير قدوًة 
لهم يف التعامل احل�سن، فاإذا كان يتعامل معهم باملالطفة والتب�سم وترك التكلُّف، وت�سهيل 
املهمات، والتغا�سي عن الهفوات، وال�سدق والعدل، فاإنهم �سيكونون كذلك مع بع�سهم، ومع 

غريهم، بل و�سيظهر مردود ذلك يف عملهم واإنتاجهم.

واإذا كان بعك�س ذلك متعاليًا عليهم، �سديدًا يف حما�سبتهم، جامدًا يف ا�ستخدام الأنظمة، 
فاإن عطاءهم �سي�سعف، و�ستتوتنَّر نف�سياتهم معه ومع الآخرين!.

ول يعني ذلك اأن يكون املدير مت�ساهاًل يف تطبيق النظام، كثري اخلرق له، ل يح�سن �سبط 
العمل واملوظفني، فاإن هذا عالمة على �سعف الإدارة، ولكن الأمر يحتاج اإىل حكمة و�سيا�سة، 
ة ت�ستدعي  فالأ�سل الن�سباط الوظيفي، واإتقان الأداء من اجلميع، اإل اأن هناك حالت خا�سنَّ
املراعاة والتجاوز، اإ�سافًة اإىل اأن تطبيق النظام ل يعني العبو�س واجلفاف يف املعاملة، بل 

ميكن تطبيق النظام بحذافريه مع اللطف والب�سا�سة وح�سن التعامل.

املوؤ�س�سة،  يقا�س به جناح  الذي  املقيا�س  لأنهم  املعاملة احل�سنة؛  واملراجعون لهم حق 
اأ�سحاب  ولأنهم  موظفيها،  تعامل  يف  راأيهم  يعك�س  امل�سلحة  اأو  املوؤ�س�سة  عن  فانطباعهم 
حاجة، فاإن مل ت�ستطع اأن تق�سي لهم حاجتهم فال اأقّل من اأن ين�سرفوا م�سرورين مبا وجدوه 

من ح�سن التعامل.
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اإن ح�سن التعامل هو الإك�سري الذي تك�سب به القلوب، مع اأنه ل يكلِّف �سيئًا كثريًا، ولكن 
اآثاره عظيمة جدًا على م�ستوى النف�س واملوؤ�س�سة واملجتمع.

م للموظفني على �سكل دورات اإدارية  وقد تطورت علوم الت�سال الإن�ساين، واأ�سبحت تقدنَّ
مفيدة يف كيفية التعامل مع املراجعني، وعلى �سبيل املثال ذكر الدكتور األربت مهرابيان اأننا 
اأثناء ات�سالنا بالآخرين نر�سل ما ن�سبته 7% عن طريق ال�سوت، بينما نر�سل ما ن�سبته %55 

من ر�سائلنا للمقابل عرب الت�سال غري اللفظي، كالإمياءات واحلركات والإ�سارات)1(.

فاملوظف بحاجة اإىل اأن يتعرف على هذه املهارات التي حتقق هدف ح�سن املعاملة 
مع النا�س.

اخلُلق ال�ساد�س: التوا�سع:

تعريفه وف�سله واأهميته:

تذلل  اأو:  ال�سعة،  اأظهر  وتوا�سع:  لل�سيء،  اخلف�س  وهو  و�سع  م�سدر  لغة:  تعريفه 
وتخا�سع)2(.

فوقه  من  تعظيم  هو  وقيل:  تعظيمه،  يراد  ملن  املرتبة  عن  التنزل  اإظهار  وا�سطالحاً: 
لف�سله)3(.

ۆئرب   ۆئ   زبۇئ   تعاىل:  اهلل  قول  فيها  يكفي  عظيمة،  ف�سيلٌة  والتوا�سع 
: )من توا�سع هلل رفعه اهلل()5(. ]احلجر:88[)4( وقول النبي 

)1( ن�سرة خدمة امل�سرتك ال�سادرة عن ال�سركة ال�سعودية للكهرباء/فرع املنطقة ال�سرقية - العدد الرابع 
1422 هـ.

)2( القامو�س املحيط )و�سع - 997( ومو�سوعة ن�سرة النعيم )1255/4(.
)3( مو�سوعة ن�سرة النعيم )1255/4(.

)4( خف�س اجلناح تعبري بالغي يراد به لني اجلانب والتوا�سع، كما اأن الطائر اإذا �سم فرخه اإىل نف�سه ب�سط 
جناحه، ثم قب�سه على الفرخ. )تف�سري القرطبي: 57/10(.

. )5( رواه م�سلم )الرب وال�سلة والآداب/ا�ستحباب العفو والتوا�سع - 2588( عن اأبي هريرة 
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وهي �سفة من �سفات املوؤمنني، كما حكى اهلل تعاىل عن �سليمان ÷ عندما راأى نعمة 
اهلل عليه يف تعليمه كالم احليوان، فقال: زبڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ     ہ  ہ    ہرب ]النمل: 40[ 

فلم يفخر على النا�س بعلمه. وبعك�سه قارون الذي افتخر بغناه على خلق اهلل وقال: زبٻ      
زبۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ   ۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ  ې    78[ فكان مبغو�سًا عند اهلل:  ]الق�س�س:  ٻ  ٻ  ٻ     پرب 

ې  ېرب ]الق�س�س: 76[ اأي: فرح الِكرب.

�سور التوا�سع: ومن �سور التوا�سع:

> عدم الت�سايق من الأكل وامل�سي والركوب مع الفقراء.

> قبول احلق من الآخرين ولو �سغريًا، اأو مناف�سًا، اأو خ�سمًا.

> اجللو�س حيث ينتهي به املجل�س، ول يطمح اإىل �سدر املجل�س.

> اأن يكره اأن يتمّثل له الرجال قيامًا.

> عدم الت�سايق من تقدمي غريه ممن هو اأ�سغر منه، اأو اأفقر اإن كان يفوقه يف العلم 
اأو الدين.

ال�سبيان  على  ميّر  )كان  توا�سعًا؛  النا�س  اأكرث  نبينا   وكان  التوا�سع:  على  اأمثلة 
في�سلِّم عليهم، وكان يكون يف بيته يف خدمة اأهله، وكان يخ�سف نعله، ويرقع ثوبه، ويحلب 
البعري، وياأكل مع اخلادم، ويجال�س امل�ساكني، ومي�سي مع الأرملة واليتيم يف  �ساته، ويعلف 
حاجتهما، ويبداأ من لقيه بال�سالم، ويجيب الدعوة، وقال: لو دعيت اإىل ذراع اأو كراٍع لأجبت، 

ولو اأهدي اإيّل ذراٌع اأو كراع لقبلت.

على  وينام  العبد،  دعوة  ويجيب  احلمار،  ويركب  اجلنازة،  وي�سهد  املري�س،  يعود  وكان 
احل�سري()1(.

فيه؛  الأمثلة  اأروع  لنا  التوا�سع، حتى �سربوا  ر�سي اهلل عنهم هذا  اأ�سحابه  منه  وتعلنَّم 
عبٍد  جنب  يف  �سعرة  اأين  »وددت  يقول:  كان  اهلل   ر�سول  بعد  النا�س  خري  بكر  فاأبو 

)1( تهذيب مدارج ال�سالكني لعبداملنعم العزي )680-679/2(.
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اإياه، بل ينزل عن  اأن يعطيه  اأحد  موؤمن«)1(. ورمبا �سقط اخلطام من يده، فال يطلب من 
الناقة وياأخذه)2(.

وكان عمر  يخطب وهو خليفة وعليه اإزار فيه ثنتا ع�سرة رقعة)3(. وموقفه يف فتح بيت 
املقد�س م�سهور حني دخله وهو مي�سي وغالمه راكب، وكان وقتها يلب�س اإزارًا مرقعًا، فاقرتح 
عليه اأبو عبيدة بن اجلراح اأن يغريِّ ثيابه، ف�سرب يف �سدره، وقال: »لو غريك قالها! لقد كنا 

اأذلة فاأعزنا اهلل بالإ�سالم، فاإذا ابتغينا العزة بغريه اأذلنا اهلل«)4(.

وكان عثمان  يقيل يف امل�سجد وهو خليفة على احل�سري)5(. وكان علي يبيع �سيفه 
يف ال�سوق، ويقول: من ي�سرتي مني هذا ال�سيف، فوالذي فلق احلبة لطاملا ك�سفت به الكرب 

، ولو كان عندي ثمن اإزار ما بعته)6(. عن وجه ر�سول اهلل 

ولعمر اهلل ما نق�س ذلك من قدرهم، بل رفع ذكرهم يف الدنيا، ومنزلتهم يف الآخرة.

ويظن بع�س النا�س اأن هذه الأمثلة تنايف مكانة الإن�سان املحرتم وقدره! وخفي عليهم اأن 
اإميان  اأ�سا�س مظاهرهم، بل على ما حتمله قلوبهم من  مقادير النا�س يف الإ�سالم ل على 
تقولون يف هذا؟( قالوا:  اأ�سحابه، فمر رجل فقال: )ما  النبي  جال�سًا مع  وتقى.. كان 

ع واإن قال اأن ُي�سَمع. حريٌّ اإن خطب اأن ُينَكح واإن �سفع اأن ُي�َسفنَّ

 ثم مر رجل من فقراء امل�سلمني، فقال: )ما تقولون يف هذا( قالوا: حريٌّ اإن خطب اأن ل 
ينكح، واإن �سفع اأن ل ي�سفع، واإن قال اأن ل ي�سمع.

: )هذا الفقري خرٌي من ملء الأر�س مثل هذا()7(. فقال ر�سول اهلل 

ولي�ست هذه دعوٌة للفقر، ولكنها ت�سحيح للمفاهيم واملوازين.

)1( �سفة ال�سفوة )251/1(.

)2( �سفة ال�سفوة )253/1(.
)3( �سفة ال�سفوة )284/1(.

)4( رواه احلاكم و�سححه )130/1(.
)5( �سفة ال�سفوة )303/1(.
)6( �سفة ال�سفوة )318/1(.

. )7( رواه البخاري )النكاح/الأكفاء يف الدين - 4803( عن �سهل بن �سعد 
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املوظفني،  زمالئه  حاجات  يتفقد  املتوا�سع  فامل�سوؤول  التوا�سع:  يف  وظيفية  تطبيقات 
ويجال�سهم، وي�ساركهم يف املنا�سبات، ويعاملهم كما يحب اأن يعاملوه لو كان مكانهم، واملوظف 

يتوا�سع لزمالئه، وللمراجعني، فيقّدر حاجاتهم، ويجتهد يف خدمتهم.

والعاملني معه،  امل�سوؤول  الواحد بني  الفريق  وي�سيع روح  الآخرين،  وهذا يك�سب احرتام 
ويف�سح املجال لالنفتاح بني املوظفني لتقدمي الن�سح فيما فيه م�سلحة العمل.

ومن الأفكار اجلميلة عمل منا�سبات اجتماعية متكررة لزمالء املهنة، وموظفي املوؤ�س�سة 
لك�سر احلاجز الوهمي بينهم.

ها تتميز الأ�سياء، فاإذا كنا قد عرفنا ف�سل التوا�سع، فاإن مما يبني اأهميته  ـر: وب�سدِّ التكبُّ
، تلك ال�سفة البغي�سة عند اهلل وعند النا�س، التي يحرم  ومنزلته، معرفة عك�سه، وهو التكربُّ

�ساحبها من دخول اجلنة )ل يدخل اجلنة من كان يف قلبه مثقال ذرة من كرب()1(.

تعريفه لغة: ال�سرف والعظمة والتجبُّـر)2(.

ه -، وَغْمط النا�س - اأي  : )َبَطر احلق - اأي ردُّ وهو ا�سطالحاً: بتعريف امل�سطفى 
احتقارهم -()3(.

فالكرب نوعان: التكربُّ عن احلق وال�ستماع له، كما قال م�سركو قري�س: زبھ  ے  ے           ۓ  
ۓ  ڭ  ڭ       ڭ  ڭ    ۇ   ۇرب ]ف�سلت: 26[، واحتقار النا�س، ومنه الفخر بالأح�ساب 

والأن�ساب والألوان واللغات والأعراق والأموال وغريها، قال اهلل �سبحانه: زبى  ى  ائ  ائ    
ەئ   ەئ    وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی     یی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  

يئجب  حب  خب   مب  ىب  يبجت  حت  خت  مت  ىت  يت  جثرب ]احلجرات:11[ 

وهو من الكبائر، لقوله �سبحانه يف احلديث القد�سي )الكربياء ردائي والعظمة اإزاري، 
يوم  الذّر  اأمثال  املتكربون  )يح�سر   : وقوله  بته()4(،  عذنَّ منهما  واحٍد  يف  نازعني  فمن 

. )1( رواه م�سلم )الإميان/حترمي الكرب وبيانه - 91( عن ابن م�سعود 
)2( القامو�س املحيط )602 - كرب(.

)3( رواه م�سلم، وهو اآخر احلديث ال�سابق، وقبله: »قال رجل: اإن الرجل يحب اأن يكون ثوبه ح�سنًا. قال ]: 
اإن اهلل جميل يحب اجلمال، الكرب بطر احلق... اإلخ«.

. )4( رواه م�سلم )الرب وال�سلة والآداب/حترمي الكرب  2620( عن اأبي هريرة 
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ى  القيامة يف �سور الرجال، يغ�ساهم الذّل من كل مكان، ي�ساقون اإىل �سجن يف جهنم ي�سمنَّ
بول�س تعلوهم نار الأنيار، ي�سقون من ع�سارة اأهل النار()1(.

بل اإنه ثاين ذنب وقع يف الوجود بعد احل�سد، اإذ تكربنَّ اإبلي�س عن ال�سجود لآدم ÷ حني 
اأمره اهلل بذلك: زبہ  ہ  ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭرب 
ه اأنه ح�سد اآدم ÷ حني اأمر اهلل املالئكة اأن ت�سجد له، فقال  ]البقرة: 34[، وكان �سبب تكربُّ

ڱ   ڱ   ڱ    ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ     گ   گ   ک*گ   ک   ک      زبک   اإبلي�س: 
ں   ں  ڻ     ڻرب ]الإ�سراء: 61-62[ ونلم�س من قوله »كرمت علّي« ال�سعور باحل�سد، 
فكان جزاوؤه اأن لعنه اهلل اإىل يوم الدين، فح�سب املتكرب اأن يكون �سبيهًا لل�سيطان يف هذه 

اخل�سلة.

اأ�سبابه وعالجه:

-1 احل�سد: وهو متني زوال النعمة عن الغري، كما ح�سد اإخوة يو�سف اأخاهم حني راأوا 

موا ذلك، فقالوا: زبڎ  ڎ  ڈ  ڈ   له عليهم، اأو توهنَّ اأباهم يعقوب ÷ يف�سِّ
ژ  ژ          ڑ  ڑ  ک  ک  ک    ک  گ  گ  گ  *  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  
ح�سد  وكما  حدث،  ما  حدث  ثم   ]9  -  8 ]يو�سف:  ڻرب  ڻ   ڻ   ڻ     ں   ں  
وا  وهمُّ العداء  فنا�سبوه  الر�سالة،  نال  حني  اهلل   ر�سول  قري�س  وم�سركو  اليهود 
بقتله، وهكذا احل�سد يعمي القلب حتى يقع يف اجلرمية لي�سفي غيظه على املح�سود، 

ويدفع الكرب عن احلق، ويغري بالتعايل على الآخرين.

والإ�سالم يعلمنا اأن نتمنى اخلري لالآخرين كما نحبه لأنف�سنا )ل يوؤمن اأحدكم حتى يحب 
النبي  كان  كما  والأنانية،  الفردية  ل  اجلماعية  على  وي�سجعنا  لنف�سه()2(،  يحب  ما  لأخيه 
: )األ رجٌل يت�سدق على هذا في�سلي   يف امل�سجد فدخل رجل ي�سلي منفردًا، فقال 

معه؟()3( ليتعودوا حب اخلري لالآخرين.

)1( رواه الرتمذي )4/655( و�سححه عن عبداهلل بن عمرو بن العا�س ر�سي اهلل عنهما.
)2( متفق عليه عن اأن�س  وتقدم قريبًا.

. نه عن اأبي �سعيد اخلدري )3( رواه اأبوداود )157/1( والرتمذي )427/1( وح�سنَّ
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والتناف�س بني املوظفني ل يجب اأن يكون دافعًا للح�سد؛ لأن التناف�س م�سروع يف الوظيفة، 
ول يت�سمن اأّي كراهية اأو �سوٍء للزمالء، بل هو من اأنواع احل�سد املحمود الذي قال فيه النبي 
 )ل ح�سد اإل يف اثنتني: رجل اآتاه اهلل ماًل ف�سلنَّطه على هَلكته يف احلق، ورجٌل اآتاه اهلل 

احلكمة فهو يق�سي بها ويعلِّمها()1(.

والأنانية  القلب،  دليل على مر�س  لأن هذا  املوظفني؛  املوظف زمالءه  فال مربر حل�سد 
وحب الذات، واأف�سل عالج للح�سد هو �سرف اجلهد يف الإبداع يف الوظيفة والأداء املتميز، 
مما مينحه املراتب العليا، وي�سغله عن التفكري والهّم يف ح�سد الآخرين، اإ�سافًة اإىل تذكر 

ف�سل اهلل على الفرد، والإكثار من �سكره والثناء عليه. 

-2 الغرور واعتقاد الكمال: ومتى اغرّت املرء بعلمه اأو ماله اأو ح�سبه اأو غري ذلك بداأ الكرب 

يت�سلل اإىل نف�سه تلقائيًا؛ لأن الغرور والكرب قرينان، وال�سيطان هو الذي يثري الغرور 
يف النف�س الب�سرية، حتى تتطاول على من هو خرٌي منها، فترتقى يف مهاوي الغرور 

حتى تتطاول على اهلل، ويف ق�سة النمرود اإذ اغرّت مبلكه عربة: زبڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  
ڄ   ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  
ڌ  ڎ     ڎ  ڈ  ڈ   ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   گگ  گ  ڳ  ڳ  

ڳ  ڳرب ]البقرة: 258[ 

ويف ق�سة فرعون اإذ اغرّت مباله عربة: زبڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  
ڇ  ڇ      ڇ  ڇ   ڍڍ  ڌ  ڌ  *  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک        ک  ک  ک  *  گ  گ  
*  ں  ڻ   ڻڻ  ڻ  ۀ    ۀ   گ  ڳ    ڳ  ڳ  ڳ     ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  
*  ے   ۓ  ۓ  ڭرب  *  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ   ہ  

]الزخرف: 51 - 56[

ڭ   ڭ    ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   زبھ   عربة:  الكفار  من  بعلمه  اغرت  من  ويف 
ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ          ۈ  ۈ  *  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې           ى   

�سالة  وم�سلم:   ،1343  - حقه  يف  املــال  الزكاة/اإنفاق  )البخاري:   . م�سعود  ابــن  عن  عليه  متفق   )1(
امل�سافرين/ف�سل من يقوم بالقراآن - 816(.
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*  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ    ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئىئ  ىئ  ی  یرب  ى  

]غافر: 83 - 85[

واهلل تعاىل يعلِّمنا بذلك اأن نفطن لنق�سنا، فالكمال هلل وحده، وال�سعور بالنق�س يدفع 
الإن�سان لتطوير وا�ستكمال معارفه وقدراته، ولكن ل يجب اأن يتعدى ال�سعور بالنق�س احلّد 

الذي يجلب الياأ�س والت�ساوؤم.

اإثارة الغرور، فهو ينفخ النف�س، ويزهو بالقلب، لذا نهى ال�سرع عن  واملدح اأحد عوامل 
فقولوا:  اأنا عبد،  فاإمنا  ابن مرمي،  الن�سارى  اأطرت  كما  : )ل تطروين  فقال  الإطراء، 

عبداهلل ور�سوله()1(.

الكرباء  نفو�س  يف  الكرب  �سفة  ُيذكون  لأنهم  احني)2(؛  املدنَّ وجوه  يف  الرتاب  بحثي  واأمر 
واملديرين وامل�سوؤولني، ويعمونهم عن العيب واخللل.

وخرٌي للم�سوؤول اأن ي�ستمع للنا�سح، بدل اأن ي�ستمع للمادح، وكان اأمري املوؤمنني عمر بن 
اخلطاب  يقول: »رحم اهلل امرءًا اأهدى اإيّل عيوبي«.

3- م�ساحبة الكرباء: فالإن�سان عمومًا واملوظف وامل�سوؤول خ�سو�سًا يتاأثر مبن ي�ساحب، 

يقول:  نبينا   كان  لذا  واأخالقهم،  �سفاتهم  من  اكت�سب  املتكربين  �ساحب  فاإذا 
)اللهم اأحيني م�سكينًا، واأمتني م�سكينًا، واح�سرين يف زمرة امل�ساكني()3(، قال ابن 

الأثري: اأراد به التوا�سع والإخبات، واأل يكون من اجلبارين املتكربين)4(.

و�سبب التاأثر اأنه ي�سطر ملجاملتهم والت�سبه بهم يومًا بعد يوم، لئال يحتقر من قبلهم، اأو 
ل بعد ذلك اإىل اأن يكون واحدًا منهم، ويتطبع بطباعهم. يكون �ساذًا بينهم، فيتحونَّ

)1( رواه البخاري )الأنبياء/باب )واذكر يف الكتاب مرمي اإذ انتبذت( - 3261( عن ابن عبا�س ر�سي اهلل 
عنهما.

. )2( رواه م�سلم )الزهد والرقائق/النهي عن املدح - 3002( عن املقداد بن عمرو 
، والبيهقي )12/7( عن عبادة بن ال�سامت  و�سححه  )3( رواه احلاكم )358/4( عن اأبي �سعيد اخلدري 

احلاكم وال�سياء يف )املختارة(.
)4( النهاية يف غريب احلديث )385/2(.
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عالج الكرب:

-1 معرفة حقيقة النف�س وق�سورها، واأنها مهما بلغت من احل�َسب فلن تكون من ذهب اأو 

ف�سة، ومهما حَوت من العلم فلن حت�سي علم املالئكة، ومهما جمعت من املال فلن 
زبحئ    مئ  ىئ  يئ  جبحب  خب  مب  ىب  يب  جت   حتوز خزائن الأر�س، قال �سبحانه: 

حت     خت    مترب ]الإ�سراء: 37[

وقال ال�ساعر:
تــوا�ســـعًا اإل  الأر�س  فوق  تــمــــ�س  ول 

اأرفـــُع تـــحــتها قــوٌم هـــُم مــنـك  فـــكم 
ومــنــعــٍة  وجــاٍه  عــزٍّ  فـــي  كــــنــَت  واإن 

فــكـــم مـات مــــن قـــوٍم هـــُم مـنك اأنفُع

-2 تذّكر ف�سل الآخرين: ليعرف اأنه اإن كان متينَّز عن غريه يف �سيء، فاإن متيُّزه بف�سل 

موا له ما به ح�سل له التميُّز. غريه، فاأبواه، ومعلِّموه، والدولة واملجتمع، قدنَّ

وف�سل  موحدًا،  م�سلمًا  �سار  به  حيث  عليه  حممد   النبي  ف�سل  ر  يتذكنَّ ذلك  وقبل 
اأ�سحابه الذين نقلوا لنا القراآن وال�سنة، فليتخلق باأخالقهم.

-3 معرفة م�سري املتكربين يف الدنيا والآخرة، قال اهلل تعاىل: زبہ  ہ  ھ  ھ   

: )من ويل من  النبي  72[، وقال  ]الزمر:  ھ  ھے  ے  ۓ   ۓرب 
اأمر امل�سلمني �سيئًا، فاحتجب دون خلنَّتهم وحاجتهم وفقرهم وفاقتهم، احتجب اهلل 

عز وجل يوم القيامة دون خلنَّته وحاجته وفاقته وفقره()1(.

: )األ اأخربكم باأهل اجلنة؟ قالوا:  -4 معرفة ف�سل التوا�سع، ومكانة املتوا�سعني قال 

باأهل  اأخربكم  األ  اأق�سم على اهلل لأبره. ثم قال:  لو  ف  بلى. قال: كل �سعيف مت�سعنَّ
اٍظ م�ستكرب()2(. النار؟ قالوا: بلى. قال: كل ُعُتلٍّ َجونَّ

)1( تقدم تخريجه، �س 76.
. )البخاري: التف�سري/باب )عتل بعد ذلك زنيم - 4634(،  )2( متفق عليه عن حارثة بن وهـب اخلزاعي 
وم�سلم: اجلنة و�سفة نعيمها/النار يدخلها اجلبارون واجلنة يدخلها ال�سعفاء - 2853( العتّل: اجلايف 

الفّظ، اجلواظ: ال�سخم املختال.
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فق: اخلُلق ال�سابع: الرِّ

تعريفه وف�سله: لغة: اللطف، �سد العنف)1(.

وهو ا�سطالحاً: لني اجلانب، والأخذ بالأ�سهل)2(.

ول ينكر اأحٌد ف�سله؛ لأن طبيعة الب�سر حتّب الرفق وتكره العنف، اإل من انتك�ست فطرته، 
فاأ�سبح يتلذذ بالق�سوة والعنف، ويعرف بال�ساِدّية، والرفق مهم مع كل اأحد مهما بلغ من الق�سوة، 
فاإن اهلل تعاىل اأمر مو�سى ÷ بالرفق مع فرعون مع اأنه بلغ الغاية يف التجربُّ والبط�س، فقال 

�سبحانه ملو�سى: زبڻ  ڻ     ۀ   ۀ        ہ     *  ہ  ہ      ھ  ھ   ھ  ھ     ے       ےرب ]طه: 43 - 44[

: )اإن اهلل رفيٌق يحب الرفق، ويعطي على  والرفق �سفٌة من �سفات اهلل تعاىل، قال 
الرفق ما ل يعطي على العنف، وما ل يعطي على ما �سواه()3(، واإذا كان اهلل �سبحانه يحب 
الرفق فاإنه يثيب عليه يف الآخرة، كما جاء يف احلديث )األ اأخربكم مبن يحرم على النار، 

ٍ �سهل()4(. ومبن حترم عليه النار، على كل قريٍب هنيِّ

 : ورحم اهلل تعاىل رجاًل ممن كان قبلنا ب�سبب ت�ساهله مع املع�سرين ورفقه بهم، فقال 
ر.  )تلقت املالئكة روح رجٍل ممن كان قبلكم، فقالوا: اأعملت من اخلري �سيئًا؟ قال: ل. قالوا: تذكنَّ
زوا عن املو�سر. قال اهلل عزوجّل:  قال: كنت اأداين النا�س فاآمر فتياين اأن ينظروا املع�سر ويتجونَّ
: )ما كان الرفق يف �سيٍء اإل زانه، وما ُنِزع من �سيٍء  زوا عنه()5(، وما اأجمل قول النبي  جتونَّ

اإل �سانه()6(.

وفعاًل فاإن الرفق جميل يف كل �سيء؛ لأنه يدّل على وعي املتعامل به، واحرتامه الكامل 
فق  باملقابل، فاإن الق�سوة ل ت�ستعمل اإل مع البهائم العجماوات، واإذا كان النبي  اأمر بالرِّ

)1( ل�سان العرب )رفق - 118/10(.
)2( مو�سوعة ن�سرة النعيم )2157/6(.

)3( رواه م�سلم )الرب وال�سلة والآداب/ف�سل الرفق - 2593( عن اأم املوؤمنني عائ�سة ر�سي اهلل عنها.
. نه عن عبداهلل بن م�سعود  )4( رواه الرتمذي )654/4( وح�سنَّ

. )البخاري: البيوع/من اأنظر مو�سرًا - 1971، وم�سلم: امل�ساقاة/ف�سل اإنظار  )5( متفق عليه عن حذيفة 
املع�سر - 1560(.

)6( تقدم تخريجه �س 80.
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بالعبيد اململوكني يف قوله: )اإخوانكم خولكم جعلهم اهلل حتت اأيديكم، فمن كان اأخوه حتت 
كلفتموهم  فاإن  يطيقون،  ل  ما  تكلفوهم  ول  يلب�س،  وليلب�سه مما  يطعم،  فليطعمه مما  يده 

فاأعينوهم()1(، فالأحرار اأوىل منهم بالرفق.

اأمثلة على الرفق: 

؛ فقد قالت اأم املوؤمنني عائ�سة  > ل اأحد من النا�س اأكرث رفقًا بالأمة من ر�سول اهلل 
: »هل اأتى عليك يوم كان اأ�سّد من يوم اأحد؟« قال: )لقد لقيت  ر�سي اهلل عنها للنبي 
من قومك ما لقيت، وكان اأ�سد ما لقيت منهم يوم العقبة اإذ عر�ست نف�سي على ابن 
عبد يا ليل بن عبد كالل فلم يجبني اإىل ما اأردت، فانطلقت واأنا مهموٌم على وجهي فلم 
اأ�ستفق اإل واأنا بقرن الثعالب)2(، فرفعت راأ�سي فاإذا اأنا ب�سحابٍة قد اأظلتني، فنظرت 
وا عليك، وقد  فاإذا فيها جربيل فناداين، فقال: اإن اهلل قد �سمع قول قومك لك وما ردُّ
بعث اهلل اإليك ملك اجلبال لتاأمره مبا �سئت فيهم. فناداين ملك اجلبال ف�سلنَّم علّي ثم 
قال: يا حممد، اإن اهلل قد �سمع قول قومك لك واأنا ملك اجلبال، وقد بعثني ربك اإليك 
 : لتاأمرين باأمرك، فما �سئت؟ اإن �سئت اأن اأطبق عليهم الأخ�سبني)3(. فقال النبي 

)بل اأرجو اأن يخرج اهلل من اأ�سالبهم من يعبد اهلل وحده ل ي�سرك به �سيئًا()4(.

> ومن رفقه  باأمته اأنه مل يكن يحب اأن يدعو على اأحد، فقد جاءه الطفيل بن عمرو 
الدو�سي واأ�سحابه، فقالوا: يا ر�سول اهلل، اإن دو�سًا ع�ست واأبت فادع اهلل عليها. فلما 

ه للدعاء، قيل: هلكت دو�س. فقال  : )اللهم اهِد دو�سًا واأِت بهم()5(. توجنَّ
وم�سلم:   ،30  - اأمر اجلاهلية  من  الإميان/املعا�سي  )البخاري:   . �سويد  بن  املعرور  عليه عن  متفق   )1(

الإميان/اإطعام اململوك مما ياأكل - 1661(.
)2( جبل �سغري مبنى، اأزيل منذ زمن بعيد. )حا�سية تاريخ مكة للفاكهي بتحقيق عبدامللك بن دهي�س: 281/4(.

)3( جبالن مبكة، وهـما اأبو قبي�س وقعيقعان. )تاريخ مكة للفاكهي بتحقيق عبدامللك بن دهي�س: 45/4، ومعامل 
مكة لعاتق البالدي: 20(.

)4( متفق عليه. )البخاري: بدء اخللق/اإذا قال اأحدكم اآمني واملالئكة يف ال�سماء - 3059، وم�سلم: اجلهاد/ما 
لقي النبي من اأذى امل�سركني واملنافقني - 1795(.

. )البخاري: اجلهاد/الدعاء للم�سركني بالهدى ليتاألفهم - 2779، وم�سلم:  )5( متفق عليه عن اأبي هريرة 
املناقب/من ف�سائل غفار واأ�سلم وجهينة واأ�سجع ومزينة ومتيم ودو�س وطيء - 2524(.
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> ومن رفقه  باأمته اأنه مل يكن يحب اأن ي�سّق عليهم باملداومة على بع�س امل�ستحبات، 
خ�سية اأن تفر�س عليهم، فقال  )لول اأن اأ�سق على اأمتي لأمرتهم بال�سواك عند 

كل �سالة()1(.

اأم املوؤمنني  و�سلنَّى عدة لياٍل يف �سهر رم�سان نافلًة بعد الع�ساء ثم ترك ذلك)2(، وعن 
عائ�سة ر�سي اهلل عنها قالت: »كان ر�سول اهلل  يرتك العمل وهو يحب اأن يفعله، خ�سية اأن 

ي�سنّت به فيفر�س عليهم، وكان يحب ما خّف على النا�س من الفرائ�س«)3(.

منه  يطلب  فامل�سوؤول  كبرية،  اأهمية  الوظيفة  يف  وللرفق  الرفق:  يف  وظيفية  تطبيقات 
اأن  يحب  كما  لأنه  بهم؛  يرفق  بل  العمل،  عليهم يف  ي�سّق  فال  والعمال،  املوظفني  مع  الرفق 
يراعي الآخرون ظروفه وراحته، فاإنهم كذلك ينتظرون منه اأن يكون بهم رفيقًا ولهم رحيمًا، 
الغليظ  القا�سي  وامل�سوؤولني  الولة  �سر  اأن  اأي  احُلَطَمة()4(:  عاء  الرِّ �سّر  )اإن  قال   وقد 

ال�ساق على خلق اهلل.

وقال  )اللهم من ويل من اأمر اأمتي �سيئًا فرفق بهم فارفق به، ومن ويل من اأمر اأمتي 
�سيئًا ف�سّق عليهم فا�سقق عليه()5(.

و�سكى جماعٌة من الرعية بع�س الولة اإىل اأمري املوؤمنني عمر بن اخلطاب، فاأمرهم اأن 
يوافوه، فلما اأتوه، قام فحمد اهلل واأثنى عليه، ثم قال: »اأيها الرعاة: اإن للرعية عليكم حقًا، 
فاعلموا اأنه ل �سيء اأحب اإىل اهلل ول اأعّز من حلم اإماٍم ورفِقه، ولي�س جهٌل اأبغ�س اإىل اهلل 
ول اأغّم من جهل اإمام وخَرقه، واعلموا اأنه من ياأخذ بالعافية فيمن بني ظهريه يرزق العافية 

ممن هو دونه«)6(.
الو�سوء/ وم�سلم:   ،847  - اجلمعة  يوم  اجلمعة/ال�سواك  )البخاري:   . هريرة  اأبي  عن  عليه  متفق   )1(

ال�سواك - 252(.
امل�سافرين  �سالة  وم�سلم:   ،1908  - رم�سان  قام  من  الرتاويح/ف�سل  �سالة  )البخاري:  عليه  متفق   )2(

وق�سرها/الرتغيب يف قيام رم�سان وهـو الرتاويح - 761( عن اأم املوؤمنني عائ�سة ر�سي اهلل عنها.
)3( رواه ابن خزمية )293/3( وابن حبان )11/2(.

. )4( رواه م�سلم )الإمارة/ف�سيلة الإمام العادل وعقوبة اجلائر - 1830( عن عائذ بن عمرو 
)5( رواه م�سلم )الإمارة/ف�سيلة الإمام العادل وعقوبة اجلائر - 1828( عن اأم املوؤمنني عائ�سة ر�سي اهلل عنها.

)6( ابن اجلوزي/مناقب اأمري املوؤمنني عمر بن اخلطاب )117(.
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فق مع املراجعني واأ�سحاب احلاجات حيث ل ي�سّق عليهم مبطالب  واملوظف يطلب منه الرِّ
عليهم يف  ي�سّق  اأو  اأوقاتهم،  ويحرجهم يف  لتعطيل م�ساحلهم،  في�سطرهم  غري �سرورية، 

تطويل مدة انتظارهم، اأو يف اإتعابهم باأّي �سكل.

وهناك بع�س الأعمال التي ل تت�سمن تف�سياًل يف بنود العقد، ولكنها تعود اإىل العرف، 
ع بع�س النا�س يف ا�ستخدام اخلادم كالعبد،  اأو امراأة، ويتو�سنَّ كاخلادم يف املنزل رجاًل 
وال�سرر  به،  اإ�سراٌر  لأنه  يجوز؛  ل  وهذا  امراأة  كانت  ولو  ال�ساّقة  بالأعمال  ومطالبته 
: )ل تكلِّفوهم ما يغلبهم، فاإن كلفتموهم فاأعينوهم  ممنوٌع �سرعًا، وقد قال النبي 

عليه()1(.

وحمطات  امل�سانع  يف  كالت�سغيل  ال�سعبة  العمل  ظروف  يف  واملوظفني  العمال  وت�سغيل 
التكرير، والعمل يف املناطق ال�سحراوية، اأو العمل يف اأثناء نهار �سهر رم�سان، اأو يف وقت 
اإىل الرفق بالعمال، رحمًة بهم وتن�سيطًا لهم  اأو الربد ال�سديدين ونحو ذلك، يحتاج  احلّر 

على العمل.

ي�سطر  حيث  والن�ساء،  الأطفال  العمل،  يف  بها  الرفق  يجب  الذين  الفئات  اأهم  ومن 
�سوا  يعرنَّ ل  اأن  فيجب  الرزق،  لك�سب  يعملوا  اأن  الدنيا  بالد  من  كثرٍي  يف  والن�ساء  الأطفال 

للم�سقة والمتهان.

ول يعني الرفق باملوظفني الت�ساهل يف تطبيق النظام، وت�سجيع الت�سيُّب الإداري، بل هو 
: »اإن هذا  ح�سن املعاملة، ورحمة النا�س، فال بّد من احلزم مع الرفق، كما قال عمر 
الأمر - اخلالفة - ل ُي�سِلحه اإل ال�سديد يف غري عنف، اللني يف غري �سعف، اجلواد يف 
غري �سرف، املم�سك يف غري بخل، فكان ابن عبا�س يقول: ما اجتمعت هذه اخل�سال اإل يف 

عمر«)2(.

)1( تقدم قريبًا.
)2( رواه اأبو عبيد يف غريب احلديث، واخلطيب يف رواة مالك عن ابن عبا�س ر�سي اهلل عنهما. كنز العمال 

.)14262(
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اخلُلق الثامن: احِللم:

على  تدل  حلم  ومادة  حليمًا،  �سار  اأي:  حلم؛  م�سدر  لغًة:  تعريفه  واأنواعه:  تعريفه 
وقال  الأناة،  وقال اجلوهري: احللم  الطي�س،  فار�س: احللم خالف  ابن  قال  العجلة.  ترك 

الفريوزاآبادي: الأناة والعقل)1(.

وهو ا�سطالحاً: �سبط النف�س عند الغ�سب، وكفها عن الثاأر)2(.

ويتبني معنى التعريف و�سرحه من خالل معرفة اأنواع النا�س بالن�سبة للحلم: 

> فمن النا�س من ل يظهر الغ�سب، بل قد يظهر املجاملة يف املوقف الذي اأثري فيه، لكنه 
ي�سمر النتقام من املقابل، ولو بعد حني، وهذا لي�س بحليم؛ لأنه واإن اأ�سمر الغ�سب 

لكنه مل يكّف نف�سه عن الثاأر.

بكلمات  ه  ويتفونَّ لالإهانة،  يتعر�س  عندما  ويثور  يهيج  الغ�سب،  �سريع  ع�سبّي  واآخر   <
قا�سية، لكنه �سرعان ما يهداأ، وين�سى املوقف، ويحمله على املحمل احل�سن، بل ويلوم 
واإن كّف نف�سه عن  نف�سه على غ�سبه، وهذا خرٌي من الأول، لكنه لي�س بحليم؛ لأنه 

الثاأر، لكنه مل ي�سبط نف�سه عند الغ�سب.

ث نف�سه بالنتقام،  > واآخر ي�سبط النف�س عند الغ�سب، وي�سرع الرجوع بعده، ول يحدِّ
: )األ اإن بني اآدم خلقوا على طبقات �ستى... واإن منهم البطيء  وهو خريهم؛ قال 
الغ�سب �سريع الفيء ومنهم �سريع الغ�سب �سريع الفيء، فتلك بتلك، األ واإن منهم 
�سريع الغ�سب بطيء الفيء، األ وخريهم بطيء الغ�سب �سريع الفيء، األ و�سرهم 

�سريع الغ�سب بطيء الفيء()3(.

والنت�سار للنف�س غريزة اإن�سانية، قد يربطها بع�س النا�س بالعزة والقوة والكرامة، ول ارتباط 
ه اإن�ساٌن لآخر ن�سيحة  بينهما، بل ميكن اأن يكون النت�سار للنف�س جزءًا من الكرب والغرور، فاإذا وجنَّ

)1( القامو�س املحيط )حلم - 1416( ومو�سوعة ن�سرة النعيم )1735/5(.
)2( مو�سوعة ن�سرة النعيم )1736/5(.

. )3( جزء من حديث طويل رواه الرتمذي )484/4( و�سححه عن اأبي �سعيد اخلدري 
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ر املن�سوح اأنه اأكرب من اأن ين�سح، فتاأخذه العزة بالإثم، ويعتربها  على خطاأٍ راآه منه، فقد يت�سونَّ
قدحًا يف كرامته، فيتكرب على الن�سيحة، وهذا لي�س من العزة ول الكرامة يف �سيء.

ء فيتجاوز مل�سلحٍة ما، كاأن يكون  وباملقابل قد ُيعتدى على اإن�سان بكلمة اأو ت�سرف �سيِّ
من  اأ�سمى  هي  التي  العالقة  على  فيحافظ  غريهما،  اأو  جار  اأو  رحم  قريب  عليه  املعتدي 
وت�سرٌف  نظر،  وُبعد  �ساأن،  رفعة  هو  بل  منه،  مهانًة  هذا  يعّد  فال   ، معنينَّ ملوقف  النت�سار 
حكيم. فال يظن ظاّن اأن كل اإم�ساء للغ�سب عزة، ول كل كظم للغيظ مهانة. ويتوافق احللم 

مع العفو وكظم الغيظ، اإذ كلٌّ منها يوؤدي لالآخر.

ى به، فمن اأ�سمائه احلليم)1(،  ف�سل احللم: يكفي احللم �سرفًا وف�ساًل اأن اهلل تعاىل ت�سمنَّ
ڇرب  ڇ   ڇ   چ     زبچ    :÷ كاإبراهيم  ال�سالم،  عليهم  الأنبياء  �سفات  من  واحللم 

]هود:75[ و�سعيب ÷: زبۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  

ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ   ڭ     ۇ  ۇ    ۆرب ]هود: 87[

وقال النابغة)2(:
ول خري فــي حــــلٍم اإذا لــــم يـــكـــن لـــه

را يــكـــدنَّ اأن  �ســـفوه  تـــــحـــمـــي  بــــوادر 
ول خري يف جــهٍل اإذا لــــم يــــكــــن لــــه

اأ�ســــدرا الأمـــــر  اأورد  مــــا  اإذا  حلـــيٌم 

وقال حممود الوراق)3(:
�سـاألزم نف�سي ال�سفح عن كل مـذنـــٍب

الــجــــــرائُم عـــلينَّ  مــــنه  كـــثــــرت  واإن 

)1( وقد ورد مقرونًا باملغفرة يف )البقرة: 225، و235، واآل عمران: 155، واملائدة: 101، والإ�سراء: 44، وفاطر: 
يف  وبال�سكر   )51 والأحـــزاب:   ،59 واحلــج:   ،12 )الن�ساء:  يف  وبالعلم   )263 )البقرة:  يف  وبالغنى   )41

)التغابن: 17(.
)2( بهجة املجال�س لبن عبدالرب )608/2(.

)3( بهجة املجال�س لبن عبدالرب )608/2( واأمته اخلليل بن اأحمد )اأدب الدنيا والدين للماوردي: 247(.
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وما النــا�س اإل واحــــــــٌد مـــــن ثـــالثــــٍة 
مــــقــــاوم ومــــثلي  ومـــ�سروٌف  �ســريف 

فــاأما الـــذي فـــوقـــي فاأعــــرف قــــــدره
واأتــــبــــع فــيـــه الــــــحــق والـــــحـق لزم

واأما الـذي دوين فاإن قـال �ســـنـُت عــــن
لئـــُم لم  واإن  عـــر�ســــي  اإجـــــابـــتـــه 

هفـا اأو  زلنَّ  فاإن  مثلي  الذي  واأما 
تــفــ�ســلـــُت اإن الــفـ�ســـل باحلـلم حـاكـم

اأمثلة على احللم: وحلم نبينا  اأ�سهر من اأن يذكر، ومن ذلك موقفه العظيم يف حلمه 
بلده، فلما متكن منهم مل ينتقم، بل قال:  اآذوه وطردوه من  الذين  وعفوه عن كفار قري�س 
)اذهبوا فاأنتم الطلقاء( ولو كان حاماًل للحقد يف قلبه، وكامتًا غيظه عليهم اإىل اأن تتاح له 

الفر�سة، لأمر بقتلهم �سر قتلة، ولكن اأخالق الأنبياء تاأبى هذا.

وجاءه اأعرابيٌّ فجبذه بردائه جبذًة �سديدة، حتى اأثرت حا�سية الربد يف عنقه، ثم قال: 
يا حممد، مر يل من مال اهلل الذي عندك. فالتفت اإليه ر�سول اهلل  ثم �سحك، ثم اأمر 

له بعطاء)1(.

ابن  قــال عبد اهلل  اأخــالقه:  وبعـ�س  التي تبني حلــمه   القـ�سة اجلـميلة  واإليك هــذا 
)2(: »اإن اهلل تبارك وتعاىل ملا اأراد هدى زيد بن �سعنة)3(، قال زيد بن �سعنة: اإنه  �سالم 
مل يبق من عالمات النبوة �سيء اإل وقد عرفتها يف وجه حممد  حني نظرت اإليه اإل اثنتني 
مل اأخربهما منه، ي�سبق حلمه جهله، ول يزيده �سدة اجلهل عليه اإل حلمًا، فكنت اأتلطف له 

. )البخاري: اللبا�س/الربود واحلربة وال�سملة - 5472، وم�سلم: الزكاة/اإعطاء  )1( متفق عليه عن اأن�س 
من �ساأل بفح�س وغلظة - 1057(.

فاأ�سلم وح�سن  �سادتهم،  فيهم ومن  مًا  ومقدنَّ اليهود  اأحبار  ال�سحابة، كان حربًا من  اأجلة  )2( �سحابي من 
اإ�سالمه، و�سهد له النبي  باجلنة. )�سفة ال�سفوة: 718/1(. 

لبن حجر:  )الإ�سابة  اإ�سالمه  وح�سن  بالإ�سالم  عليه  اهلل  فمّن  اليهود  اأحبار  من  كان حربًا  �سحابي،   )3(
.)566/1
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لأن اأخالطه فاأعرف حلمه وجهله، قال: فخرج ر�سول اهلل  من احلجرات ومعه علي بن اأبي 
طالب، فاأتاه رجل على راحلته كالبدوي فقال: يا ر�سول اهلل قرية بني فالن قد اأ�سلموا ودخلوا 
يف الإ�سالم، وكنت اأخربتهم اأنهم اإن اأ�سلموا اأتاهم الرزق رغدًا، وقد اأ�سابهم �سدة وقحط من 
الغيث واأنا اأخ�سى يا ر�سول اهلل اأن يخرجوا من الإ�سالم طمعًا كما دخلوا فيه طمعًا، فاإن راأيت 
اأن تر�سل اإليهم من يغيثهم به فعلت. قال: فنظر ر�سول اهلل  اإىل رجل اإىل جانبه اأراه عمر 
فقال: ما بقي منه �سيء يا ر�سول اهلل  قال زيد بن �سعنة: فدنوت اإليه، فقلت له: يا حممد 
هل لك اأن تبيعني مترًا معلومًا من حائط بني فالن اإىل اأجل كذا وكذا فقال: ل يا يهودي! 
ولكن اأبيعك مترًا معلومًا اإىل اأجل كذا وكذا، ول اأ�سمي حائط بني فالن. قلت: نعم. فبايعني 
، فاأطلقت همياين، فاأعطيته ثمانني مثقاًل من ذهب يف متر معلوم اإىل اأجل كذا وكذا. 
فاأعطاها الرجل، وقال: )اعجل عليهم واأغثهم بها( قال زيد بن �سعنة: فلما كان قبل حمّل 
الأجل بيومني اأو ثالثة، خرج ر�سول اهلل  يف جنازة رجٍل من الأن�سار ومعه اأبو بكر وعمر 
وعثمان ونفر من اأ�سحابه، فلما �سلى على اجلنازة دنا من جدار فجل�س اإليه، فاأخذت مبجامع 
قمي�سه، ونظرت اإليه بوجٍه غليظ، ثم قلت: األ تق�سيني يا حممد حقي، فواهلل ما علمتكم 
بني عبد املطلب مُبطل، ولقد كان يل مبخالطتكم علم. ونظرت اإىل عمر بن اخلطاب وعيناه 
تدوران يف وجهه كالفلك امل�ستدير، ثم رماين بب�سره، وقال: اأي عدو اهلل اأتقول لر�سول اهلل 
 ما اأ�سمع، وتفعل به ما اأرى، فوالذي بعثه باحلق لول ما اأحاذر فوته ل�سربت ب�سيفي هذا 
عنقك. ور�سول اهلل  ينظر اإىل عمر يف �سكون وتوؤدة، ثم قال »اإنا كنا اأحوج اإىل غري هذا 
منك يا عمر؛ اأن تاأمرين بح�سن الأداء وتاأمره بح�سن اتباعة، اذهب به يا عمر فاق�سه حقه 
وزده ع�سرين �ساعًا من غريه مكان ما ُرعَته. قال زيد: فذهب بي عمر فق�ساين حقي وزادين 
ع�سرين �ساعًا من متر، فقلت: ما هذه الزيادة؟ قال: اأمرين ر�سول اهلل  اأن اأزيدك مكان 
ما ُرعُتك. فقلت: اأتعرفني يا عمر؟ قال: ل، فمن اأنت؟ قلت: اأنا زيد بن �سعنة. قال: احلرب؟! 
قلت: نعم احلرب. قال: فما دعاك اأن تقول لر�سول اهلل  ما قلت وتفعل به ما فعلت؟ فقلت: 
يا عمر كل عالمات النبوة قد عرفتها يف وجه ر�سول اهلل  حني نظرت اإليه، اإل اثنتني مل 
اختربتهما،  فقد  حلمًا،  اإل  عليه  اجلهل  �سدة  يزيده  ول  حلمه جهله،  ي�سبق  منه،  اأختربهما 
فاأ�سهدك يا عمر اأين قد ر�سيت باهلل ربًا وبالإ�سالم دينًا ومبحمد  نبيًا، واأ�سهدك اأن �سطر 
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. فقال عمر: اأو على بع�سهم فاإنك ل ت�سعهم  مايل فاإين اأكرثها ماًل �سدقٌة على اأمة حممد 
كلهم. قلت: اأو على بع�سهم. فرجع عمر وزيد اإىل ر�سول اهلل  فقال زيد: اأ�سهد اأن ل اإله اإل 

.)1(» اهلل واأن حممدًا عبده ور�سوله

وممن ا�ستهر باحللم حتى �سار ي�سرب بحلمه املثل الأحنف بن قي�س التميمي �سيِّدهم 
الذي قيل فيه:

اإقــداُم عـــمـــرو فـي �ســمــاحــة حــاتـــٍم 
اإيـــا�ِس ذكــاء  فــي  اأحــنــف  حــلــم  فــي 

قال له رجل خا�سمه: لئن قلت واحدة لت�سمعن ع�سرًا. فقال الأحنف: لكنك اإن قلت ع�سرًا 
مل ت�سمع واحدة. وقال: ثالث يّف ما اأذكرهن اإل ملعترب: ما اأتيت باب ال�سلطان اإل اأن اأدعى، ول 

دخلت بني اثنني حتى يدخالين بينهما، وما اأذكر اأحدًا بعد اأن يقوم من عندي اإل بخري)2(.

تطبيقات وظيفية يف احللم: 

يثريونه  قد  الذين  املراجعني  اأو  املوظفني  بع�س  من  املواقف  لبع�س  امل�سوؤول  يتعر�س 
بالنتقاد اأو العرتا�س، �سواًء كان ذلك ب�سكل فردي اأو جماعّي، اأي من جمموعة، و�سواًء كان 
ذلك يف مقابلة فردية اأو يف اجتماٍع ر�سمّي، ويف هذه احلالة اإما اأن يفقد امل�سوؤول اأع�سابه 

فيثور ويبداأ بالدفاع اأو الهجوم، وهذا املوقف فيه الكثري من ال�سلبيات، ومنها:

> حتوُّل النقا�س اإىل ترا�سق لفظي ل نقا�س علمي.

> حتوُّل النقا�س اإىل خالف �سخ�سّي ل عالقة له بالعمل.

> خ�سارة امل�سوؤول يف هذا املوقف الختباري اأمام الآخرين كقدوة.

> ف�سل الجتماع اأو املقابلة.

)1( رواه ابن حبان يف �سحيحه )521/1( واحلاكم )700/3( و�سححه ووثق الهيثمي رجاله. )جممع الزوائد: 
.)240/8

)2( الذهبي/�سري اأعالم النبالء )4/29-39(.
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> حمل ال�سغينة يف النفو�س على الآخرين، ولو رجعت املياه اإىل جماريها بعد ذلك، اإل 
اأن ما حدث يبقى غالبًا يف الذاكرة.

     لذا فاإن املنتظر من امل�سوؤول اأن يكون حليمًا ل ي�ستجيب ل�ستدراج الآخرين لإغ�سابه، 
والأ�سلوب الأن�سب لتاليف ذلك الف�سل هو الآتي:

ر ف�سل احللم. > تذكُّ

ر اأنه قدوة للموظفني يتمثل اأمامهم الإداري الناجح، فكما يحب اأن يكون موظفوه  > تذكُّ
ناجحون، فهو من باب اأوىل.

> ا�ست�سعار اأنه يف موقف اختبار ميكن اأن ينجح فيه اأو ير�سب.

د، وتقبُّل كل نقٍد �سحيح، ولو كان فيه اإبراز  > مناق�سة املو�سوع املثار مبو�سوعية وجترُّ
خطاأ وقع امل�سوؤول فيه، فاإن الرجوع اإىل احلق خري من التمادي يف الباطل.

ر اأنه ب�سر ي�سيب ويخطئ ولي�س مع�سومًا، وقد كان يخطئ من هو خرٌي منه، ولي�س  > تذكُّ
ذلك عيبًا يف الب�سر، كما قيل:

ومـــن ذا الــذي تـــر�ســـى �ســجايـاه كلها
كـــفـــى الـــمـرء نـــبــــاًل اأن تـَعــدنَّ مــعـايـُبـه

بتقومي  للخري  قا�سدًا  الناقد  املوؤمن، فرمبا كان هذا  اأخيه  املوؤمن مراآة  اأن  تذكر   <
اإىل  ل  املو�سوع  اإىل  ه  تتوجنَّ اأن  يجب  فالروؤية  الأ�سلوب،  اأ�ساء  ولكنه  امل�سوؤول  هذا 
النا�سح  وتوجيه  والـنـقـد،  الـن�سـيـحة  تـقبُّل  هـو  الـ�سحـيح  فـالـموقـف  الأ�سلوب، 

والناقد لتح�سني اأ�سلوبه. 

اأو الدائرة، فعليه  اأنه على حق، واأنه ملتزٌم بنظام املوؤ�س�سة  ن امل�سوؤول  ويف حال تيقُّ  <
القتناع يف هذه  لأن  اإليها اجلميع؛  يحتكم  التي  النظامية  بالرباهني  موقفه  تدعيم 

احلالة �سيكون بالنظام ل بقول امل�سوؤول واجتهاده.
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ر، فمنها: اأما الو�سائل العملية لإنهاء ذلك التوتُّ

> تاأجيل النقا�س يف املو�سوع اإىل وقت اآخر، والتحوُّل اإىل مو�سوع جديد.

> ميكن اإنهاء املقابلة اأو الجتماع اإن مل ميكن ال�سيطرة على النقا�س.

> تلطيف اجلّو بق�سة اأو رواية، لتهدئة اجلّو، وتلقائيًا �سيتغرينَّ اأ�سلوب النقا�س.

> تذكري اجلميع بالعالقة اجلميلة ال�سابقة، وامل�سالح امل�سرتكة.

هو  هدفه  واأن  خدمتهم،  اأو  بخدمته  وال�سعادة  الر�سى  كل  باإبداء  املقابل  وّد  ك�سب   <
م�سلحة اجلميع، فهذا له اأثٌر كبري يف ترطيب القلوب.

احلاجات،  واأ�سحاب  املراجعني  يواجه  الذي  املوظف  يف  يقال  امل�سوؤول  يف  يقال  وما 
وكثريًا ما نرى النزاعات ون�سمع الأ�سوات املرتفعة يف بع�س املوؤ�س�سات احلكومية والأهلية 

بني املوظفني واملراجعني نتيجة عدم اللتزام بخلق احللم.

لذا فاإن من ال�سروري اإدراج هذه ال�سفة وبقية ال�سفات يف الدورات الإدارية التي تعطى 
ال  للموظفني والإداريني، ويف مناهج معاهد التدريب يف ال�سركات، ملا لها من اأثر ناجح وفعنَّ

على اأداء الإدارة ومن�سوبيها.
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الف�سل الثاين
الأخالق الوظيفية املذمومة

اخلُلق الأول: الِغ�ّس)1(:
تعريفه: الغ�ّس لغًة: جاء يف املعجم الو�سيط: غ�ّس �سدره: انطوى على احلقد وال�سغينة، 

وغ�ّس �ساحبه: زينَّن له غري امل�سلحة، واأظهر له غري ما ي�سمر)2(.

ومن مرادفاته: التزوير، والكذب، واخلداع. و�سياأتي ذكر التزوير يف الف�سل املقبل.

والغ�س ا�سطالحاً: ما يخلط من الرديء باجليد)3(.

م الإ�سالم الغ�ّس والتزوير؛ ويجعلهما من الكبائر؛ لأنهما من اأبواب الكذب  حكمه: يحرِّ
واخليانة واخلداع، ولورود الوعيد عليهما؛ 

اأنه  الغا�ّس يظهر  اأما الكذب فوا�سح يف الغ�ّس فاإنه يظهر خالف احلقيقة، فالباحث   <
�سخ�ٌس  بحوثه  كتب  الــذي  اأن  واحلقيقة  عليا،  �سهادات  بنيل  تخ�س�سه  يف  جمتهد 
اآخر، واأن ال�سهادات نالها بالتزوير، والبائع الغا�ّس يظهر اأن ال�سلعة جديدة اأو اأ�سلية، 
ة من اخلارج فقط مع بع�س التح�سينات وهي من الداخل م�ستهلكة،  واحلقيقة اأنها مطلينَّ

واحلقيقة اأنها لي�ست ماركة اأ�سلية، واإمنا مقلنَّدة ا�ستخدم فيها ا�سم املاركة تزويرًا.

> واأما اخليانة فالأن الغا�ّس مل يخل�س وين�سح ل�ساحبه اأو لعمله، بل اأظهر مال يبطن، 
ر بال�سريك مثاًل باأن ا�ستورد ب�ساعة غري ما اتفق عليه، واأوهمه اأنها هي املتفق  فغرنَّ
عليه، وهذا غ�ّس وخداع، اأو غرر باملري�س واأعطاه دواًء اأوهمه اأنه هو الأن�سب مل�سلحة 
�سخ�سيٍة له كاأن يكون له ن�سبة مادية ياأخذها من �سركة الدواء امل�سروف، وهو يعلم 

اأن غريه اأف�سل.
)1( اأطلقت على هذه ال�سلوكيات اأخالق؛ لأنها من فروع بع�س الأخالق كالأمانة، فهو من اإطالق البع�س على 

الكل، ولأن ال�سلوك يطلق عليه خلق باعتباره اأثرًا له.
.)653/2( )2(

)3( مو�سوعة ن�سرة النعيم )5069/11(.
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: )من غ�ّسنا فلي�س منا()1(، وقوله:  باللفظ، كقوله  الوعيد فنوعان: نوع  واأما   <
م اهلل  ته، اإل حرنَّ )ما من عبٍد ي�سرتعيه اهلل رعية، ميوت يوم ميوت وهو غا�سٌّ لرعينَّ

عليه اجلنة()2(.

خم�سة:  النار  اأهل  وقوله   النار()3(،  يف  واخلديعة  )املكر   : كقوله  باملعنى:  ونوع 
)ال�سعيف الذي ل َزْبر له)4(، الذين هم فيكم تبعًا ل يتبعون اأهاًل ول ماًل)5(، واخلائن الذي ل 
يخفى له طمع واإن دقنَّ اإل خانه، ورجل ل ي�سبح ول مي�سي اإل وهو يخادعك عن اأهلك ومالك، 
ث كذب،  ا�س()6(، وقوله: )اآية املنافق ثالث: اإذا حدنَّ وذكر البخل اأو الكذب وال�سنظري الفحنَّ
القيامة؛  يوم  اأنا خ�سمهم  اوؤمتن خان()7(، وقوله: )قال اهلل: ثالثٌة  واإذا  اأخلف،  واإذا وعد 
رجٌل اأعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرًا فاأكل ثمنه، ورجٌل ا�ستاأجر اأجريًا فا�ستوفى منه ومل 

يعِطه اأجره()8(.

لنف�سه،  يحّب  ما  لأخيه  يحب  احلّق  امل�سلم  فاإن  للم�سلمني،  الن�سيحة  ينايف  والغ�ّس   <
م على غريه. ويرجو له اخلري، فال يغ�ّس من اأجل التقدُّ

ة بالآخرين،  > والغ�س فيه اإ�سراٌر بالآخرين، ولو نظرنا يف �سور الغ�ّس لوجدنا اآثارها �سارنَّ
: )ل �سرر ول �سرار(. م، قال  وال�سرر حمرنَّ

. وتقدم، ويف لفظ اآخر عند م�سلم يف �سحيحه »من غ�ّس فلي�س منا« وهـذا  )1( رواه م�سلم عن اأبي هريرة 
اأعّم من الأول؛ لأنه ي�سمل غ�س امل�سلمني وغريهم.

. )البخاري: الأحكام/من ا�سرتعي رعية فلم ين�سح - 6731، وم�سلم:  )2( متفق عليه عن معقل بن ي�سار 
الإميان/ا�ستحقاق الوايل الغا�س لرعيته النار - 142(.

)3( رواه البيهقي )�سعب الإميان: 324/4( عن قي�س بن �سعد بن عبادة، وقال احلافظ ابن حجر: اإ�سناده ل 
باأ�س به. )فتح الباري: 356/4(.

)4( ل عقل له يزبره عما ل ينبغي. )�سرح النووي على �سحيح م�سلم: 17/199(.
والغني  باملوحدة  )يبتغون(  الن�سخ  بع�س  ويف  التباع،  من  وم�سدد  خمفف  املهملة  بالعني  يتبعون(،  )ل   )5(

املعجمة، اأي: ل يطلبون. �سرح النووي على �سحيح م�سلم: )299/17(.
)6( رواه م�سلم )اجلنة ونعيمها/ال�سفات التي يعرف بها يف الدنيا اأهل اجلنة واأهل النار 2865-( عن عيا�س 

. بن حمار 
. وتقدم �سفحة 24. )7( متفق عليه عن اأبي هريرة 

. )8( رواه البخاري )الإجارة/اإثم من منع اأجر الأجري - 2150( عن اأبي هريرة 
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�سوره: يقع الغ�ّس يف اأمور كثرية:

ته اأن النبي  > كالبيوع، باإخفاء عيب ال�سلعة، وهو ما ورد فيه احلديث املتقدم، فاإن ق�سنَّ
الأ�سفل،  طب يف  الرنَّ الأعلى، وجعل  الطعام يف  بائع عر�س اجلاّف من   مرنَّ على 
لئال يعزف النا�س عنه، فوبنَّخه النبي  قائاًل: )اأفال جعلته فوق الطعام كي يراه 
اة، وهي ال�ساة ي�سرُّ ثديها  النا�س؟! من غ�سنَّ فلي�س مني(، وي�سبه هذا البيع بيع امل�سرنَّ
ليجتمع اللنب فيه، قال ابن قدامة رحمه اهلل: »الت�سرية حرام اإذا اأراد بذلك التدلي�س 
وا()1( وقوله: )من غ�سنا فلي�س منا(، وروى  : )ل ت�سرُّ على امل�سرتي؛ لقول النبي 
حتل  ول  خالبة)3(،  الت  املحفنَّ )بيع  قال:  اأنه  النبي   عن  �سننه)2(  يف  ماجة  ابن 

اخلالبة مل�سلم(«)4(.

عان باخليار ما مل يتفرقا، فاإن �سدقا  وعن حكيم بن حزام  عن النبي  قال: )البيِّ
اأثرًا  اأن لل�سدق  اأي  قت بركة بيعهما()5(،  نا بورك لهما يف بيعهما، واإن كتما وكذبا حُمِ وبينَّ

اإيجابيًا يف بركة البيع، والعك�س �سحيح، فللغ�ّس اأثٌر �سلبي على بركة البيع.

> ويقع الغ�ّس يف البحوث العلمية، و�سبقت الإ�سارة اإليه يف مبحث الأمانة.

> ويقع الغ�ّس يف الختبارات باأنواعها، حني يلجاأ املخترَب اإىل �سرقة املعلومات من خمترَب 
اآخر، اأو اأخذها منه، فيح�سل على ما ل ي�ستحّقه من الدرجة.

)1( رواه البخاري )البيوع/النهي للبائع اأن ل يحفل الإبل والبقر والغنم - 2041( وم�سلم )البيوع/حترمي 
اأبي  عن   )1515  - الت�سرية  وحترمي  النج�س  وحترمي  �سومه  على  و�سومه  اأخيه  بيع  على  الرجل  بيع 

. هريرة 
قال   ، م�سعود  ابن  عن  كلهم   )433/1( واأحمد   )337/5( والبزار   )38/1( الطيال�سي  ورواه   )753/2(  )2(
ابن حجر: ويف اإ�سنــاده �ســعف، وقــد رواه ابن اأبي �سيبة وعــبدالرزاق موقوفًا باإ�سناد �سحيح )فتح 

الباري: 4/367(.
اة اأي جمموعة اللنب يف ال�سرع لإيهام كرثة اللنب، واخلالبة: الغ�ّس واخلداع.  الت: ال�سياه امل�سرنَّ )3( املحفنَّ

)في�س القدير: 209/3(.
)4( كتاب املُْغني لبن قدامة بتحقيق الدكتورين عبداهلل الرتكي وعبدالفتاح احللو -ن�سر دارهجر- ط الأوىل 

1408 هـ )6/215-216(.

)5( متفق عليه. )البخاري: البيوع/اإذا بني البيعان ومل يكتما ون�سحا - 1973، وم�سلم: البيوع/ال�سدق يف 
البيع - 1532(.
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لة، وتركيب املواّد املقلنَّدة اأو امل�ستعملة  > ويقع الغ�ّس يف التجارة كتزوير العالمات امل�سجنَّ
دون اإخبار امل�سرتي بذلك.

وكل هذه ال�سور حمرمة؛ لأنه ي�سملها اللفظ العاّم يف احلديث )من غ�ّس فلي�س مني(، 
ولأنها ت�سرتك يف اأنها اأنواٌع من اخلداع والتزوير.

الغ�ّس يف الوظيفة: وجمال الغ�ّس والتزوير يف الوظيفة وا�سع، ومن اأمثلته: 

> كتابة التقارير الطبية، حني يكتب الطبيب تقريرًا طبيًا غري متفق مع الواقع، اأو يقّدم 
املوظف تقريرًا طبيًا لإدارته غري متفق مع الواقع، اأو التقارير عن امل�ساريع حني يكتب 
املهند�س اأن امل�سروع انتهى وهو مل ينته بعد، اأو يكتب اأنه م�ستوٍف لل�سروط وهو لي�س 
اأن امل�سروع مل ي�ستوف املطلوب فنيًا، وهو يف احلقيقة  اأو العك�س حني يكتب  كذلك، 
موظف  عن  تقريرًا  املدير  يكتب  حني  املوظفني  عن  التقارير  اأو  لل�سروط،  م�ستوٍف 

بخالف احلقيقة.

غري  خمطط  على  املهند�س  ي�سادق  حني  ال�سناعية،  اأو  الإن�سائية  املخططات  ويف   <
ر. م�ستوٍف لل�سروط، اأو مزونَّ

رة تثبت  م املوظف �سهادًةً طبية مزونَّ اأو املر�سية، حني يقدِّ ويف الإجازات العادية   <
اأنه مري�س.

رة لأّي جهة من اجلهات، اأو تزوير اأوراق اأو م�ستندات  > وكذلك ا�ستخراج �سهادات مزونَّ
ة، اأو احل�سول على �سهادات علمية غري حقيقية. اأو وثائق ر�سمينَّ

هو  طبقاتهم  مبختلف  املوظفني  عند  والتزوير  الغ�س  ل�ستعمال  والدافع  الغ�ّس:  دوافع 
احل�سول على منفعة اأو م�سلحة �سخ�سية، وقد يكون الدافع املناف�سة غري ال�سريفة ملوظفني 

ب من العقوبة. ر بغر�س تاأخري غريه، وقد يكون الدافع التهرُّ اآخرين فيزوِّ

وقد ي�ستعمل اأحد املوظفني الغ�ّس مل�سلحة املوؤ�س�سة بزعمه، ولكن ذلك يعّد و�سيلة غري 
م�سروعة؛ لأن الغاية ل تربر الو�سيلة، مبعنى اأن العمل امل�سروع يجب اأن تكون و�سيلته م�سروعة 

كذلك، وما ُيبنى على الباطل فهو باطل.
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اخُللق الثاين: الت�سيُّب يف الدوام:

تعريفه: لغة: �سينَّب ال�سيء: تركه، و�سينَّب الناقة: تركها ت�سيب حيث �ساءت، ومنه قوله 
تعاىل: زبۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ    ىئ   ىئ  ىئ   ی  ی   یی  جئ   حئ  مئ        ىئ  يئ  جب  حبخب  مب  

ىب    يبرب ]املائدة:103[)1(.

وا�سطالحاً: عدم النتظام يف الدوام.

�سوره: عدم النتظام يف الوقت له �سورتان: الأوىل: عدم اللتزام باحل�سور والن�سراف 
اأثناء  املوظف  ين�سغل  اأن  والثانية:  العمل.  و�ساحب  العامل  بني  عليه  املتفق  الدوام  وقت  يف 

العمل باأ�سياء ل عالقة لها بالعمل توؤثر على عمله الأ�سا�سي.

ومن امل�سهور اأن اليابانيني اأحر�س من غريهم على اأداء العمل، ذلك اأنهم يتمتعون مبا 
يعرف باليوروكي )yoruki(، وهي نزعة نف�سية لالإح�سا�س بالذات من خالل العمل، اإذ بالعمل 
الإجازة  ياأخذ  ول   ،%2 بن�سبة  اإل  العمل  عن  اليابانيون  يتغيب  فال  وجودهم،  حقيقة  تكمن 

ال�سنوية منهم اإل %40.

وهذا الرتباط القد�سي بالعمل �سبنَّب لهم كثريًا من امل�سكالت، حيث يق�سي الياباين)2000( 
النف�سية  امل�سحات  على  والرتدد  القلق  ن�سبة  من  زاد  مما  ال�سنة،  يف  ل  كمعدنَّ عمل  �ساعة 
اأن  اإل  اليابان،  يف  العمل  �ساعات  من  بالتقليل  اأو�ست  ال�سحة  وزارة  فاإن  لذا  والنتحار، 

املوظفني مل ي�ستجيبوا لهذه املطالب، وا�ستمروا يف العمل الدوؤوب!

واإذا قارنت هذا مبا يلي عرفت �سبب نه�سة اليابان:

> ن�سرت �سحيفة الوطن ال�سعودية)2( وموقع اإمارة مكة املكرمة يف 27/ 10/ 1425 هـ ت�سريحًا 
اأن  ال�سوؤون ال�سحية مبنطقة مكة املكرمة  الغامدي مدير عام  يا�سر بن �سعيد  للدكتور 

ن�سبة الت�سيب يف الدوام يف املراكز ال�سحية يف حمافظة جدة تزيد عن %60!.

)1( ل�سان العرب )478/1 - �سيب(.
)2( العدد 1532 يف 27 �سوال 1425 هـ.
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موظفي  ن�سف  اأن  املدينة  �سحيفة  ون�سرته  العامة  الإدارة  ملعهد  درا�سة  واأكــدت   <
اأثناء الدوام  54% منهم يخرجون  واأن  اأعمالهم،  رون عن  يتاأخنَّ الأجهزة احلكومية 
لإح�سار اأبنائهم اأو اإنهاء بع�س الأعمال اخلا�سة، و69% منهم يتغيبون بدون عذر، 
و95% يغادرون قبل نهاية الدوام ب�ساعة، و22% يغادرون قبل نهاية الدوام ب�ساعتني، 
موظف   400000 اأن  يعني  مما  �ساعات،  بثالث  ــدوام  ال نهاية  قبل  يغادرون  و%12 
يتاأخرون عن اأعمالهم، واأكرث من 500000 يتغيبون بدون عذر ويغادرون قبل نهاية 

الدوام)1(.

 حكمه: الت�سيُّب الوظيفي حرام لأ�سباب:

الأول: اإن املوؤمنني عند �سروطهم، واهلل تعاىل يقول: زبژ  ژ  ڑ  ڑ  کرب 
الوجوب،  الأوامر  يف  الأ�سل  لأن  به؛  اللتزام  يجب  تعاىل  اهلل  من  اأمر  وهذا  ]املائدة:1[ 
: )املوؤمنون عند �سروطهم()2(،  ال�سنة قوله  م، ومن  للواجب مرتكب للمحرنَّ واملخالف 
ع عليه،  واملوظف احلكومي اأو الأهلي قد اأقّر العقد املتفق عليه بينه وبني جهة العمل، ووقنَّ
فهو ملزم مبا اأقّر به ووقع عليه؛ لأنه عند �سرطه، واإل لكان العقد ل معنى له حني يقّر به 
ويوافق عليه ثم ل يلتزم به، وعدم اللتزام بالعقود املنعقدة مع�سية هلل تعاىل، قال اهلل 

�سبحانه يف �سفات املوؤمنني: زبٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ  ٹ   *  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  
ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃرب ]الرعد: 20، 21[ ومما اأمر اهلل به اأن يو�سل العقود 
اأمٌر  وهذا   ،]34 ]الإ�سراء:  ۅرب  ۋ      ۋ   ٴۇ   ۈۈ   زبۆ   وجل:  عز  وقال  املباحة، 

يقت�سي الوجوب، و�سُي�ساأل عنه يوم القيامة، وقال �سبحانه يف �سفات الكافرين: زبہ  
ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ      ٴۇ  
ۋ  ۋرب ]الرعد: 25[ فجعل من �سمن ما ا�ستحقوا به العقوبة نق�س العهد وقطع ما اأمر 

اهلل به اأن يو�سل.

)1( جملة اليمامة يف 2005/3/12م/العدد 1884.
، ورواه اأبوداود )304/3( واحلاكم )57/2(  )2( رواه الرتمذي )634/3( و�سححه عن عمرو بن عوف املزين 

نه الرتمذي عن اأبي هريرة. وح�سنَّ
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اوؤمتن  واإذا  اأخلف،  وعد  واإذا  كذب،  ث  حدنَّ اإذا  ثالث:  املنافق  )اآية   : النبي  وقال 
ثتم، واأوفوا  خان()1(، وقال: )ا�سمنوا يل �ستًا من اأنف�سكم اأ�سمن لكم اجلنة: ا�سدقوا اإذا حدنَّ

وا اأيديكم()2(. وا اأب�ساركم، وكفُّ وا اإذا ائُتِمنتم، واحفظوا فروجكم، وغ�سُّ اإذا وعدمت، واأدُّ

فاإذا اأراد املوظف اأن ينق�س التفاق، فعليه اأن يلغي العقد بينه وبني اجلهة، وبذا يرباأ من 
تبعة اللتزام به.

: )اإن دماءكم واأموالكم  ي عليها، قال الثاين: اإن اأموال الآخرين مع�سومة ل يجوز التعدِّ
واأعرا�سكم عليكم حرام()3(، فاملوظف ي�ستحق راتبه على مقدار معنينَّ من ال�ساعات يق�سيها 
اأن  يفرت�س  الذي  الزمن  من  املقدار  بهذا  اأخّل  فاإن  العقد،  يف  عليها  من�سو�س  العمل،  يف 

يق�سيه يف العمل، فاإنه ل ي�ستحق �سرعًا ول نظامًا املكافاأة املو�سوعة، ول يحّل له اأخذها.

وي�ستوي يف هذه الأموال اأموال الدولة، واأموال الأ�سخا�س وال�سركات واملوؤ�س�سات الأهلية؛ 
اأما اأموال الدولة فهي ملٌك م�ساع ي�سرفه احلاكم يف م�سالح امل�سلمني، ول حّق لآحادهم يف 
م النبي  اأخذ �سيٍء من اأموال الغنائم قبل توزيعها؛ لأنها ملٌك عام،  ي عليه، ولذا حرنَّ التعدِّ

والق�سة الآتية تبني ذلك:

فاإذا فيها  »اأ�ساب ر�سول اهلل  غنيمة عظيمة يف بدر   : اأبي وقا�س  قال �سعد بن 
لني هذا ال�سيف فاأنا من قد علمَت حاله.  �سيف، فاأخذته، فاأتيت به الر�سول  فقلت: نفِّ
ه من حيث اأخذته(، فانطلقت حتى اإذا اأردت اأن األقيه يف القب�س، لمتني نف�سي  فقال: )ردنَّ
ه من حيث اأخذَته( قال: فاأنزل اهلل  فرجعت اإليه، فقلت: اأعطنيه. قال: ف�سدنَّ يل �سوته: )ردنَّ

زبٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ   وجل:  عز 
ٿ  ٿ  ٿ   ٿرب ]الأنفال: 1[)4(.

)1( تقدم قريبًا.
، ورجاله ثقات، وفيه اإر�سال. )جممع  )2( رواه اأحمد )323/5( والبيهقي )2889/6( عن عبادة بن ال�سامت 

الزوائد: )145/4( ورواه احلاكم و�سححه )399/4(.
)3( رواه البخاري )احلج/اخلطبة اأيام منى - 1652( عن ابن عبا�س ر�سي اهلل عنهما، وم�سلم )الق�سامة/

. تغليظ حترمي الدماء والأعرا�س والأموال - 1679( عن اأبي بكرة 
)4( رواه م�سلم )ف�سائل ال�سحابة/ف�سل �سعد بن اأبي وقا�س - 1748(.
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: )ل  واأما اأموال ال�سركات واملوؤ�س�سات الأهلية فاإنها اأموال اأ�سخا�س مع�سومة؛ لقوله 
يحل مال امرٍئ م�سلم اإل بطيب نف�ٍس منه()1(.

ر  ر عن الدوام، ول الن�سغال اأثناءه مبا ل عالقة له به مبا ُيوؤَثِّ وعلى هذا فاإنه ل يجوز التاأخُّ
�س ذلك بوقٍت اإ�سايف، اأو عمٍل اإ�سايف  ر يف الدوام فعليه اأن يعوِّ عليه، واإذا حدث من املوظف تاأخُّ

يقّدمه للعمل.

عدا بع�س الأعمال التي ل تتطلب ح�سورًا مكتبيًا اأثناء الدوام، كاملعّقب الذي يقوم باأداء 
الذي  الذي يق�سي فيه عمله، و�سائق احلافلة  الوقت  النظر عن  يوميًا بغ�ّس  ما يطلب منه 
فال  عملهم،  اأماكن  اإىل  العمال  اأو  درا�ستهم،  مكان  اإىل  والطالبات  الطالب  بتو�سيل  يقوم 

حرج عليه فيما زاد من الوقت.

ويت�ساءل بع�س املوظفني عن حكم الوقت الفارغ اأثناء الدوام، هل ي�سّح له اأن يت�سرف 
فيه مبا ي�ساء؟ واجلواب يف نقاط:

نتيجة  اأو  عمل،  وجود  عدم  نتيجة  يكون  اأن  اإما  الدوام  اأثناء  احلا�سل  الفراغ  الأوىل: 
ى عمله ومل  اأدنَّ املوظف قد  يكون  كاأن  نتيجة عدم وجود عمل،  فاإن كان  التق�سري يف عمل؟ 
يبق بني يديه ما ينتظر، فيمكن للموظف ال�ستفادة من وقته مبا يرى، على اأن ل يغادر مكان 

العمل اإل با�ستئذان امل�سوؤول؛ لأنه قد يطراأ عمل مفاجئ يحتاج فيه اإليه. 

واإن كان نتيجة التق�سري يف عمل فلي�س له اأن ين�سغل بغري العمل املتفق عليه. وهذا التق�سري 
عة، وهو وجود موظفني ل يقومون بواجب الوظيفة، فال هم تركوا  ما يطلق عليه البطالة املقننَّ
وا ما عليهم من الواجب الوظيفي، فهم يكلِّفون الدولة م�سروفات  الوظيفة لغريهم، ول هم اأدنَّ

مون للمجتمع اأي فائدة، فيبقون عالة على الدولة واملجتمع. البطالة، ويف الوقت نف�سه ل يقدِّ

الثانية: اإن الن�سغال اأثناء الدوام بغري م�سلحة العمل اأمر ن�سبي يعتمد على حجم العمل، 
وعدد العاملني اأو املوظفني، لذا فاإن تقدير الت�سيُّب من عدمه يحكمه امل�سوؤول يف الدائرة، 

فيجب الرجوع اإليه ملعرفة اإن كان هناك تق�سري من املوظف اأم ل.
)1( رواه اأحمد ب�سند �سحيح وتقدم تخريجه.
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من  الكثري  على  يحتوي  النامية  خ�سو�سًا  َول  الدُّ من  كثرٍي  يف  العمل  نظام  اإن  الثالثة: 
العمل  بيئة  فتتاأثر  اإدارتها،  وطريقة  عمومًا  الدولة  بنظام  ارتباطه  اإىل  اإ�سافًة  الثغرات، 
فلي�س  والبطالة،  الفراغ  الكثري من  فيها  الوظيفة  كانت  فاإذا  الدولة،  املو�سوع من  بالنظام 
وبالرغم من هذا  النظام!  بقدر ما هو �سعف  املوظف،  اأداء  نتيجة �سعف  بال�سرورة  ذلك 
فاإن الأكمل للموظف اأن يحاول الإبداع والبتكار يف و�سائل العمل، يف �سبيل تطويره وحت�سني 

ة. اإنتاجه، وحينذاك فلن يجد فراغًا يف وقته، كما تقدم بيانه يف خُلق القونَّ

اخلُلق الثالث: ا�ستغالل الوظيفة لغري م�سلحتها:

وامليزات  الجتماعية،  العالقات  من  مرموقة،  مكانًة  وامل�سوؤول  املوظف  تعطي  الوظيفة 
الوظيفية، مما يغريه با�ستغاللها مل�سلحته ال�سخ�سية، فاإذا مل يتق اهلل تعاىل ويراقبه، فاإنه 

�سيقع يف كثرٍي من املخالفات ال�سرعية والنظامية.

توؤثر  ل  بحيث  امل�ستطاع  بقدر  ال�سخ�سية  والعالقات  الوظيفة  بني  الف�سل  يجب  لذا 
ر الوظيفة لعالقاته ال�سخ�سية، فاإن  اإحداهما على الأخرى، فكما اأن بع�س امل�سوؤولني ي�سخِّ

بع�سهم يفقد عالقاته ال�سخ�سية ب�سبب الوظيفة.

»وهذا النمط من ال�سلوك املدان، ينطلق من دوافع قبلية اأو عن�سرية اأو اإقليمية اأو طائفية 
لعتبارات  وفئاته  املجتمع  �سرائح  بني  اأو  املناطق  بني  اأو  املواطنني  بني  التمييز  على  تقوم 
اإىل تفريق ال�سفوف و�سق الوحدة الوطنية  النهاية  توؤدي يف  اأو طبقية،  اأو عقائدية  عرقية 
واإ�سعاف ثقتهم  املواطنني بع�سهم على بع�س،  وتاأليب  النفو�س،  العداء واحلقد يف  وغر�س 

بنزاهة الإدارة وعدالتها. 

وهذا النمط من ال�سلوك الإداري يعد انحرافًا باجلهاز الإداري عن اأهدافه املتمثلة يف 
بني  والعدالة  امل�ساواة  على  تعمل  التي  القانونية  املبادئ  على  خروج  وهو  املواطنني،  خدمة 
املواطنني، وهو اإ�سعاف للقيم املوؤ�س�سية والوظيفية املوؤكدة على احلياد واملو�سوعية والدقة 

يف اتخاذ القرارات واملواقف. 

اأخرى يولد ردود فعل غا�سبة ومنفعلة بني موظفي الإدارة  اإن منا�سرة جهة وا�ستعداء 
النتماء  ت�سعف  ومعاك�سة  مماثلة  فا�سدة  اأمناطًا  تولد  بدورها  وهذه  معها،  واملتعاملني 
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للمنظمات وللوطن. وت�سعر الفئات املحرومة اأو الآليات امل�سطهدة بالغربة والإحباط وكثريًا 
الوظيفة  من  الن�سحاب  اأو  اخلارجية،  الهجرة  اإىل  واخلرباء  العلماء  من  �سريحة  تدفع  ما 
العامة يف وقت مبكر، واللجوء ملثل هذه املمار�سات املدانة غالبًا ما يرجع اإىل �سعور �ساحبه 
اأو  املدينة  اأو  الع�سرية  اإىل  بالنتماء  ذاته  اإىل حماية  فيلجاأ  بالنف�س،  الثقة  بال�سعف وعدم 
الطائفة اأو الطبقة اأو الفئة التي ت�سنده وفقًا ملقولة: )اأنا واأخي على ابن عمي، واأنا وابن عمي 

على الغريب(. 

وينبغي األ يفهم من طرحنا هذا اأننا ندعو اإىل التمرد على الع�سرية اأو الطائفة اأو نحر�س 
بهذه  نزّج  األ  هو  لـه  ندعو  الذي  ولكن  وغريها،  والقبلية  الأ�سرية  التنظيمات  تفكيك  على 
العالقات والنتماءات عند تعاملنا مع املوؤ�س�سات والهيئات احلكومية، واأن ن�ساوي بني جميع 

املواطنني دون متييز اأو حماباة ب�سبب الدين اأو القومية اأو القبلية اأو املذهب)1(.

الحرتام،  وجد  وجدت  فحيثما  للم�سوؤول،  املوظفني  احرتام  م�سدر  هي  النزاهة  وهذه 
ت  فعفنَّ )عففت   : اخلطاب  بن  لعمر  رجل  قال  هنا  ومن  الحرتام،  فقد  فقدت  وحيثما 

رعينَّتك، ولو رتعت لرتعوا()2(.

وال�سغائن بني  الأحقاد  وانت�سار  الظلم  لقرابة ونحوها يرتتب عليه  والنحياز  واملحاباة 
ا�ستعمل  قوله: )من  النبي   ابن عبا�س عن  عن  املجتمع، وقد روى احلاكم)3(  اأفراد 
رجاًل على ع�سابة وفيهم من هو اأر�سى هلل منه، فقد خان اهلل ور�سوله واملوؤمنني(، وروي 
ر عليهم  فاأمنَّ امل�سلمني �سيئًا  اأمر  النبي  قوله: )من ويل من  اأبي بكر عن  كذلك عن 

اأحدًا حماباة، فعليه لعنة اهلل، ل يقبل اهلل منه �سرفًا ول عدًل، حتى يدخله جهنم()4(.

وا�ستغالل الوظيفة للم�سالح اخلا�سة يعّد من اخليانة، وقد تقدم يف خلق الأمانة تف�سيل 
ما يتعلق بجوانب الأمانة.

�سور ا�ستغالل الوظيفة: )ومن الأمور التي تعد ا�ستغالًل للوظيفة يف غري ما و�سعت لها:

)1( نقاًل عن: الغامدي والوزان/مرجع �سابق.
)2( مناقب عمر بن اخلطاب لبن اجلوزي )91(.

)3( )104/4( و�سححه.
)4( رواه اأحمد )6/1( واحلاكم )104/4( و�سححه.
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-1 اأخذ الر�سوة: فالر�سوة من اأخطر جرائم املوظف العام التي يعاين منها اجلهاز 
الأ�سل موؤمتنًا على  فـي  يكون  والذي  املرت�سي،  املوظف  ف�ساد ذمة  نتيجة  الإداري 
م�سالح الأفراد واملجتمع، فاملوظف املرت�سي يتجر بالوظيفة العامة وي�ستغل وجوده 
فيها، وما مينح له ب�سببها من �سلطات فـي حتقيق مطامع �سخ�سية له اأو م�سالح 
اأمور  وكلها  به م�سالح م�سرتكة،  اأو ممن تربطه  غري م�سروعة لغريه، من ذويه، 
ال�سمات احل�سنة  النزاهة واحليادية وغريها من  توؤثر على  اأن  فا�سدة من �ساأنها 
م�ساحلها  على  والأمــني  الدولة  ممثل  العام،  املوظف  بها  يتحلى  اأن  ينبغي  التي 

وم�سالح اأفرادها. 

-2 الختال�س: يتمثل الختال�س فـي اأمور خمتلفة، من اأهمها على �سبيل املثال: ا�ستيالء 
املوظف على الأموال امل�سلمة اإليه ب�سبب وظيفته، وقيامه بتح�سيل اأموال غري م�ستحقة 
عند جباية الر�سوم اأو ال�سرائب اأو الغرامات اأو العوائد وما اأ�سبه، ويعترب الختال�س 

جرمية، اإذ هي �سورة من �سور خيانة الأمانة...

-3 قيام املوظف بحجز كل اأو بع�س ما ي�ستحقه املوظفون من رواتب اأو اأجور، اأو تاأخري 
دفعها اإليهم بق�سد النتفاع ال�سخ�سي.

-4 قبول الهدايا والإكراميات بالذات اأو الوا�سطة.

 -5 اإ�سرار املوظف بامل�سلحة العامة فـي ميدان ال�سفقات واملقاولت والتوريدات()1(

ذلك  من  الر�سول   وقد حذر  غلول،  بغري حق هي  الإن�سان  يجنيها  التي  الأموال  اإن 
قائاًل: )من ا�ستعملناه منكم على عمل فكتمنا خميطًا فما فوقه كان ذلك غلوًل ياأتي به يوم 
ـــ، وقد توعد  اأي عباءة  القليل والكثري ولو �سملة  الوعيد يف اختال�س  القيامة()2(، وي�ستوى 
النبي  اأحد املختل�سني بقوله: )اإن ال�سملة لتلتهب عليه نارًا، اأخذها من الغنائم يوم خيرب، 

مل ت�سبها املقا�سم()3(، وذلك ب�سبب اأنه مل ي�ستاأذن ويّل الأمر يف اأخذها. 

)1( ما بني القو�سني نقاًل عن: ال�سعدان/مرجع �سابق.
. )2( رواه م�سلم )الأحكام/حترمي هدايا العمال - 1833( عن عدي بن عمرية الكندي 

. )3( رواه م�سلم )الإميان/غلظ حترمي الغلول - 115( عن اأبي هريرة 
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اأمثلة على النزاهة: ومن املنا�سب هنا اأن نذكر ق�سة عمر بن عبدالعزيز حني 
جاءه بريٌد من اإحدى اجلهات لياًل، فاأوقد �سمعًة وجل�س معه ي�ساأله عن اأحوال امل�سلمني 
ويتفقدهم، فلما فرغ �ساأله الرجل عن حاله وحال اأهله، فا�ستاأذن عمر واأطفاأ ال�سمعة 
امل�سلمني  ت�ساأل عن حال  كنت  قال:  ذلك  الرجل عن  �ساأله  فلما  اأخرى �سغرية،  واأوقد 
حايل  عن  ت�ساألني  �سرَت  فلما  املــ�ســلمني،  مال  بيت  من  هي  التي  الــ�ســمـعة  فاأوقدت 

اأوقدت �سمعتي! 

ومثاٌل اآخر عنه رحمه اهلل: فقد كان وهب بن منبه على بيت مال اليمن، فكتب اإىل عمر 
: اإين فقدت من بيت مال امل�سلمني دينارًا. فكتب اإليه: اإين ل اأتهم دينك ول  بن العزيز 
اأمانتك، ولكن اأتهم ت�سييعك وتفريطك. واأنا حجيج امل�سلمني يف اأموالهم، وِلأدناهم عليك 

اأن حتلف، وال�سالم)1(.

وحت�سيل امل�سلحة ال�سخ�سية هو الأ�سل يف الأعمال اخلا�سة، واملوؤ�س�سات الأهلية 
ونحوها، بالن�سبة ل�ساحب املوؤ�س�سة اأو املن�ساأة فاإن اأ�سحاب الأعمال اخلا�سة ما اأن�سوؤوا 
نفوذه  املوؤ�س�سة  �ساحب  ي�ستعمل  قد  ولكن  ال�سخ�سية  امل�سلحة  اأجل  من  اإل  اأعمالهم 
لل�سغط على املوظفني يف القطاع العام، لتمرير مطالبه، وت�سهيل م�ساحله، وهنا يكون 
اخلطاأ، ل من جانب من ا�ستجاب له من موظفي القطاع العام، بل من جانب �ساحب 
املوؤ�ســ�ســة اأي�سًا حيــث اأعانه على املعــ�سية والإثم، مبخالفة النـظام، ون�سر املح�سوبية 

يف الوظيفة.

هذا  يف  للخطاأ  تعر�سًا  اأكرث  فاإنهم  العام،  القطاع  يف  واملوظفون  املــ�ســوؤولون  اأما 
اجلانب، ويقع بع�سهم يف خمالفات �سرعية مثل: طلب الر�سوة، والتنازل عن املوا�سفات 
وتاأخري  ال�ســخــ�سية،  الهدايا  وقــبول  املال،  من  مبلٍغ  اأخذ  مقابل  مل�سروٍع  املطلوبة 
والأ�سدقاء  والأرحام  الأقارب  وتوظيف  املال،  دفع  على  املتقدمني  لــريغم  امل�ســتحقات 

وهم غري موؤهلني.
)1( ابن اجلوزي/�سرية ومناقب عمر بن عبدالعزيز )105(.
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اخلُلق الرابع: اإف�ساء الأ�سرار:

: )ا�ستعينوا على ق�ساء حوائجكم  ف�سل حفظ الأ�سرار: حفظ ال�سّر ف�سيلة؛ فقد قال 
بالكتمان، فاإن كل ذي نعمٍة حم�سود()1(.

: »اأ�سرنَّ  وكان النبي  يخ�ّس بع�س اأ�سحابه باأ�سرار ل يف�سونها لأحد، قال اأن�س بن مالك 
اإيّل النبي  �سرًا، فما اأخربت به اأحدًا، ولقد �ساألتني اأّم �سليم -اأمُّ اأن�س- فما اأخربتها به«)2(.

واإذا كان حفظ ال�سر ف�سيلة، فلمن حافظ على اأ�سرار النا�س اأجٌر عظيم، فاإن اهلل تعاىل 
: )من �سرت  ي�سرته يف الدنيا والآخرة؛ ي�سرته عن الكائدين، وي�سرت عيوبه وعوراته، قال 

م�سلمًا �سرته اهلل يف الدنيا والآخرة()3(.

واتفق العقالء على ف�سيلة كتمان ال�سّر، وقالوا)4(: العفة عن الأموال اأي�سر من العفة عن 
اإذاعة الأ�سرار؛ لأن الإن�سان قد يذيع �سر نف�سه، وي�سّح بالي�سري من ماله �سنًا به وحفظًا له، 

رًا واأقل وجودًا من اأمناء الأموال. قال ال�ساعر: ولذلك كان اأمناء الأ�سرار اأ�سد تعذُّ
ي خـــلـــيـــلــي ثـــًا �ســــرِّ ولــــ�ســــت مـــحـــدِّ

ول عــــر�ســــي اإذا خـــَطـــرت هـــــمـــــوُم
واأطــــوي الــــ�ســـرنَّ دون الـــــنـــــا�س اإنــــي

لــمـــا ا�ســُتـــوِدعـــُت مـــن �ســــرٍّ َكـــــــتــوُم

ه، فكذلك هو ل يف�سي اأ�سرار غريه. واإذا كان املرء ل يحب اأن يف�سي اأحٌد �سرنَّ

: )اإن من اأعظم الأمانة عند اهلل يوم  ومن اأهم الأ�سرار ما يكون بني الزوجني، قال 
ها()5(. القيامة: الرجل يف�سي اإىل امراأته، وتف�سي اإليه ثم ين�سر �سرنَّ

ب�سنٍد �سعيف  277/5( عن معاذ  الإميان:  والبيهقي )�سعب   )94/20 الكبري:  رواه الطرباين )املعجم   )1(
)جممع الزوائد: 195/8(، ومعناه �سحيح توؤيده الأدلة املماثلة.

)2( رواه البخاري )ال�ستئذان/حفظ ال�سر - 5931(.
. )3( رواه م�سلم )العلم/ف�سل الجتماع على تالوة القراآن - 2699( عن اأبي هريرة

)4( املاوردي/اأدب الدنيا والدين )296(.
. )5( رواه م�سلم )النكاح/حترمي اإف�ساء �سر املراأة - 1437( عن اأبي �سعيد اخلدري
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ومن هنا يتبني لنا اأن حفظ ال�سر فرٌع من فروع الأمانة، واإف�ساء الأ�سرار فرٌع من 
فروع اخليانة.

ث الرجل باحلديث ثم التفت، فهي اأمانة()1(، اأي التفت لئال ي�سمع اأحد  : )اإذا حدنَّ قال 
اأو  : )املجال�س بالأمانة اإل ثالثة؛ جمال�س �سفك دم حرام، اأو فرج حرام،  كالمه. وقال 
لع عليه اأحد ل  اقتطاع مال بغري حق()2( اأي اأن الأ�سل اأن ما يدور يف املجال�س ول يحبُّون اأن يطنَّ

يجوز اإف�ساوؤه؛ لأنه من الأمانة، ول يدخل يف هذا املجال�س املفتوحة التي يغ�ساها كل اأحد.

الأ�سرار الوظيفية: وهذا يتاأكد يف الوظائف ذات ال�سفة اخلا�سة، كالطب، والع�سكرية، 
من  عالية  درجٍة  اإىل  العامل  فيه  يحتاج  ما  الأ�سرار  من  ففيها  العليا،  واملنا�سب  والق�ساء، 
ع يف بع�سها ق�َسم يوؤديه املتقدم  الأمانة؛ لئال يف�سي اأ�سرار العمل، اأو اأ�سرار النا�س، ولذا ُو�سِ
زيادًة يف التعهد بحفظ الأ�سرار، كق�َسم الطبيب)3(، والع�سكري. فالطبيب يطلع على عيوب 
النا�س، فاإن املر�س عيب، ول اأحد من النا�س يحب اأن يطلع على عيبه اأحد، واأي�سًا فاإن املر�س 
يرتتب عليه اأحكام �سرعية يف النكاح والطالق والعبادات، واأي�سًا فاإن املر�س ميكن اأن ي�ستعمل 

يف الت�سهري من مبغ�سي الإن�سان، لذا ل يحق للطبيب اأن يف�سح عن اأمرا�س الأ�سخا�س.

والع�سكري الذي يطلع على اأ�سرار الدولة، من ت�سليحها، وقواتها الع�سكرية، وحجم نفقاتها 
قة، يتحمل من الأمانة  الع�سكرية، وغري ذلك مما ل تر�سى دولة اأن تف�سح عنه اإل بحدود �سيِّ
ال�سيء الكثري. والقا�سي يطلع على م�سكالت النا�س وخالفاتهم واأ�سرارهم، فمن واجبه اأن 
املوظفني  من  كبري  قطاع  وامل�سوؤول عن  ذلك.  �سيٍء من  الإف�ساح عن  اأمينًا يف عدم  يكون 
وم�سكالتهم،  اأ�سرارهم،  على  وظيفته  بحكم  يطلع  العام  واملدير  والنائب  والوكيل  كالوزير 

. نه عن جابر  )1( رواه اأبوداود )267/4( والرتمذي )341/4( وح�سنَّ

. )2( رواه اأبوداود )268/4( عن جابر 

وَن حياة الإن�سان يف كاّفِة اأدَوارَها * يف كل الظروف  )3( وهـو: اأُق�ِسُم باهلِل الَعِظيْم اأن اأراقَب اهلّل يف ِمهَنِتي * واأن اأ�سُ

واأ�ْسرت  َكَراَمتُهم،  ِللّنا�ِس  اأَحَفظ  واأن   * الَهالِك واملَر�ِس والأمَل والَقلق  ُو�ْسِعي يف ا�ستنقاذها ِمن  َباِذًل  والأَحوال 
والبعيد،  للقريب  الطبية  تي  ِرَعاَيَ باذًل  الدَوام من و�ساِئل رحمة اهلل،  َعلى  اأكوَن  واأن   * ُهْم  �ِسرنَّ واأكتَم  َعْوَرتُهم، 
لل�سالح واخلاطئ، وال�سديق والعدو * واأن اأثابر على طلب العلم، اأُ�َسِخره لنفِع الإن�َسان ل لأَذاه * واأن اأَُوّقَر َمن 
غَرين، واأكون اأخًا ِلُكلِّ َزميٍل يف امِلهَنِة الُطّبّية ُمتَعاوِننَي َعلى الربِّ والتقوى * واأن تكون حياتي  َعلنََّمني، واأَُعّلَم َمن َي�سْ

ا ُي�سينَها جَتاَه اهلل َوَر�ُسوِلِه َواملوؤِمنني * واهلل على ما اأقول �سهيد. َداق اإمَياين يف �ِسّري َوَعالنَيتي، َنقّيًة مِمّ ِم�سْ
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وق�ساياهم، ورمبا اأحوالهم ال�سخ�سية، مما ياأتيه من خمتلف اجلهات يف دائرته وغريها، 
ل الأمانة يف عدم اإف�ساء اأ�سرار املوظفني لغريهم. فعليه حتمُّ

اأنواع الأ�سرار: والأ�سرار الوظيفية منها ما يتعلق بالأ�سخا�س، ومنها ما يتعلق بالأعمال؛ فما 
يتعلق بالأ�سخا�س كالظروف ال�سخ�سية للموظفني التي يعلم عنها املدير، اأو بع�س الزمالء.

وما يتعلق بالعمل، كعدم ك�سف ا�سم املوؤ�س�سة ومقدار عر�سها يف جلنة املظاريف املوكلة 
مة، وعدم ك�سف ما يدور يف الجتماعات اخلا�سة. باختيار اأف�سل العرو�س املقدنَّ

حالت جواز ك�سف �سر العمل: الأ�سـل اأن ال�سـّر ل يـجـوز ك�سفه؛ لأ�سباب:

الأول: اأن ك�سفه اإخالٌل بالأمانة، واإخالٌف للوعد، ونق�س للعهد.

والثاين: اأن يف ك�سفه �سرر على من يخت�س به ال�سّر.

والثالث: اأن يف ك�سفه اإ�ساعٌة للخيانة بني النا�س، وعدم احرتام الكلمة.

ينبغي،  ل  ما  على  والطــالع  �س،  والتج�سُّ �س  التل�سُّ لباب  فتٌح  ك�سفه  يف  اأن  والرابع: 
ل فيما ل يعني. والتدخُّ

واخلام�س: اأن يف ك�سفه جترئٌة على املمنوعات ال�سرعية؛ لأن من يتجراأ على التعدي 
على هذا املمنوع، ف�سيتجراأ على بقية املمنوعات.

)وقد يرتفع هذا الواجب اإذا فقد املو�سوع �سريته باأن �سار معروفًا عند النا�س اأو األغي 
يتنا�سب  ارتكاب جرمية جنائية  منع  اإف�سائها  �ساأن  كان من  اأو  ال�سرية،  اأوجب  الذي  الأمر 
منعها مع اإف�ساء ال�سر، اأو ظهر من اجلهة التي متلك ذلك نظامًا، اأو اقت�ست ذلك م�سلحة 

العمل كتدريب موظف جديد على مبا�سرة مهام الوظيفة.

واأيًا كان الأمر فاإنه ينبغي اأن يالحظ اأن هناك حالت يفرت�س فيها النظام على املوظف 
الإف�ساح عن هذه الأ�سرار، كاأن ي�سدر قرار من جهة متلك ذلك احلق نظامًا باإلزام املوظف 
باأن يف�سح عن �سر من اأ�سرار الوظيفة ومثل تلك احلالت ل تعترب من قبل الإف�ساء املحظور 

كمبداأ عام()1(.

)1( ال�سعدان/مرجع �سابق.
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الف�سل الثالث
املخالفات املهنية وو�سائل التغلب عليها

تعريف: املخالفة واخلالف م�ستقان من اخَللف؛ لأن املخالف غالبًا يكون يف اخللف ل يف 
الأمام لئال تظهر معار�سته فيفت�سح)1(.

الفروق بني املخالفات املهنية والأخالق املذمومة:

> اإن املخالفات املهنية تتناول بع�س اجلزئيات يف بع�س اجلوانب الوظيفية، يف حني اأن 
الأخالق املذمومة ت�سمل هذه وغريها، فبينهما خ�سو�س وعموم. لكن نظرًا لأن هذه 

املخالفات منت�سرة واحلاجة اإىل التنبيه عليها قائمة، خ�س�ستها بالذكر.

واإمنا هو من ترك  املهنية،  املخالفات  يعّد من  املذمومة ل  الأخــالق  بع�س فروع  اإن   <
الأَوىل، كالن�سغال بغري م�سلحة العمل اأثناء الدوام اإذا مل يكن هناك عمل، بخالف 

املخالفات املهنية التي هي من الت�سرفات التي ت�ستحق العقوبة.

اأ�سباب املخالفة: والنزوع للمخالفة يدعو له عدة اأمور:

> فقد تكون املخالفة ب�سبب خالف �سخ�سّي بني املدير واملوظف.

املوظف  اأو  املدير  يريد  م�سروعة  غري  �سخ�سية  م�سلـحة  ب�سـبب  تـكـون  وقـد   <
احل�سول عليها.

>  وقد تكون ب�سبب عدم قناعة املوظف بالأمر املطلوب منه.

> وقد تكون ب�سبب حّب لفت النظر، على قاعدة: خاِلف ُتعَرف.

> وقد حتدث املخالفة خطاأً دون نزوٍع اإليها، اإذا مل يفهم املوظف املق�سود بالنظام، اأو 
ه له على وجههما ال�سحيح، فيقع يف املخالفة، وهو ل يق�سد. الأمر املوجنَّ

)1( املعجم الو�سيط )251/1 - خلف(.
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ة الأمر املطلوب  اأن املخالفات تتفاوت قوًة و�سعفًا ح�سب حجم املخالفة واأهمينَّ ول �سّك 
تنفيذه، فالتاأخر عن الدوام خمالفة وظيفية، لكنها لي�ست كاإف�ساء الأ�سرار الوظيفية، فاإن 

اإف�ساء الأ�سرار يرتتب عليه اأ�سرار ل ترتتب على التاأخر.

لها، واحلّد من  ي  الت�سدِّ �سلبية، يجب  الوظيفية ظاهرة  املخالفات  فاإن  وعلى كل حال 
ي عليه تعدٍّ على امل�سالح،  انت�سارها؛ لأن النظام و�سع لتحقيق امل�سلحة ودرء املف�سدة، والتعدِّ

ومع�سية لولة الأمر، وتغليٌب للم�سلحة ال�سخ�سية على امل�سلحة العامة.

واملوظفون،  املديرون  فيها  يقع  التي  املهنية  املخالفات  اأ�سهر  الف�سل  هذا  يف  و�ساأورد 
واأعقبها بعد ذلك بو�سائل عالج هذه املخالفات:

املبحث الأول: عدم طاعة اأوامر الروؤ�ساء وامل�سوؤولني:

)اجلهاز الإداري يقوم على التدرُّج الهرمي حيث تق�سم الوظائف اإىل مراتب يعلو بع�سها 
بع�سًا، وتت�سمن كل منها جمموعة من الفئات التي ي�سغلها مروؤو�سون وروؤ�ساء، ولكي تكون 

ال�سلطة الرئا�سية ذات فعالية فاإن الأمر يتطلب تقرير واجب طاعة املروؤو�س لرئي�سه()1(.

اأ�سف اإىل ذلك ما يتمتع به املدير الإداري من خربة ومعرفة مبجريات الأمور والظروف 
فاملدير  النتائج،  وتقدير  والبدائل  الت�سورات  وو�سع  املعلومات  جمع  على  وقدرة  املحيطة، 
غالبًا ل يتخذ قرارًا اإل بعد درا�سة كل ما يتعلق به من اأمور من كل اجلوانب، فهو امل�سوؤول عن 
كل ما يحدث فـي حميط اإدارته؛ لهذا �سيحر�س على اتخاذ القرار ال�سليم ليحقق اأهداف 

املوؤ�س�سة، ويبدي تفوُّقه يف جمال الإدارة، ويحمي نف�سه من امل�ساءلة.

وامل�سوؤول هو كل �سخ�س توكل اإليه م�سوؤولية من رّب العمل، فاإن كان رّب العمل هو اإمام 
ب من ولة  ب اأحدًا يف م�سوؤولية، فاملن�سنَّ امل�سلمني اأو الأمري، فهو ويّل اأمر امل�سلمني، فاإن ن�سنَّ
واملوؤ�س�سة،  ال�سركة  العمل هو �ساحب  رّب  كان  واإن  العاّم،  الأمر  ويّل  نائٌب عن  لأنه  الأمر؛ 

ٌذ لأوامره يف العمل. ٌل ل�ساحب ال�سركة، ومنفِّ فاملدير اأو الرئي�س ممثِّ

)1( ال�سنيدي/عبد اهلل، مبادئ اخلدمة املدنية �س )225(.
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ر قرر وجوب الطاعة للم�سوؤولني يف قوله �سبحانه: حكم طاعة امل�سوؤولني: ال�سرع املطهنَّ
ىب                مب   خب   حب   جب        يئ   ىئ   مئ   حئ    جئ   یی   ی   ی    ىئ   ىئ   ىئ   ېئ   ېئ   ېئ   زبۈئ  

يب  جت  حت  ختمت  ىت  يت  جث  مثرب ]الن�ساء: 59[، وقوله عز ا�سمه: زبژ  ژ  

ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ    ڳ   ڳ   ڳ      گ   گ   گگ   ک   ک   ک   ک      ڑ    ڑ  
: )اعبدوا اهلل ول ت�سركوا به �سيئًا واأطيعوا من وّله اهلل  ںرب ]الن�ساء: 83[، ويف قوله 
: )من اأطاع اأمريي فقد اأطاعني، ومن اأطاعني فقد اأطاع اهلل، ومن  اأمركم()1(، وقوله 

ع�سى اأمريي فقد ع�ساين ومن ع�ساين فقد ع�سى اهلل()2( واأحاديث كثرية يف الباب)3(.

ر عليهم اأحد  وكان النبي  ياأمر بطاعة ولة الأمر عمليًا، حني كان ير�سل ال�سرايا ويوؤمِّ
�سرينَّة،  على  ره  واأمنَّ ال�سهمي  حذافة  بن  عبداهلل  اأر�سل  كما  بطاعته،  وياأمرهم  اأ�سحابه 

فغ�سب عليهم وقال: األي�س قد اأمر النبي  اأن تطيعوين؟ قالوا: بلى.... اإلخ)4(.

وطاعة امل�سوؤولني �سرورة وظيفية؛ لأ�سباب:

> الأول: اأنها طاعٌة هلل ور�سوله، ومع�سيتهم مع�سيٌة هلل ور�سوله.

ذ اخلطط،  تنفنَّ املوؤ�س�سة، فبدونها ل تتحقق الأهداف ول  اأنها مفتاٌح لنجاح  الثاين:   <
وي�سبح العمل فو�سى بكل معنى الكلمة.

> الثالث: اأنها اإغالٌق لأبواب التنازع والختالف امل�سبب للف�سل.

> الرابع: اأنها حفٌظ لهيبة امل�سوؤول واأوامره، مما مينع التجروؤ عليه والتغافل عن تعليماته.

اأنها اإح�ساٌن وتقديٌر للجماعة لأن اجلماعة اإمنا ت�سري باأمر امل�سوؤول، فمن  اخلام�س:   <
ر اجلماعة واحرتمها، وبادلها الإح�سان حني خدمها بطاعة م�سوؤولها. اأطاعه فقد قدنَّ

، وله �ساهد عند ابن حبان )182/8( من حديث  )1( رواه احلاكم )175/1( و�سححه عن العربا�س بن �سارية 
. اأبي هريرة 

ی   ی    ىئ   ىئ   ىئ   زبېئ   تعاىل:  اهلل  الأحكام/قول  )البخاري:   . هريرة  اأبي  عن  عليه  متفق   )2(
یرب - 6718، وم�سلم: الإمارة/وجوب طاعة الأمراء يف غري مع�سية - 1835(.

)3( مو�سوعة ن�سرة النعيم يف مكارم اأخالق الر�سول الكرمي )7 /2680 - 2693(.
. )4( رواه البخاري )املغازي/�سرية عبداهلل بن حذافة ال�سهمي - 4085( عن عليٍّ 
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ة، وقـــ�ســاٌء عـــلـــى املـحـــ�ســوبيات  > الــ�ســاد�س: اأنــهـا تــحــقــيــق للمــ�ســلحة الــعــامنَّ
وامل�سالح ال�سخ�سية.

اأمٌر  ل  وظيفّي،  والتزاٌم  �سرعّي،  واجٌب  والرئي�س  وامل�سوؤول  املدير  طاعة  فاإن  هنا  ومن 
�سخ�سّي يظن املوظف اأنه و�سيلٌة لتحقيق اأهداف �سخ�سية للمدير، فاإن املدير كما يفيد لقبه 
م�سوؤول، اأي: اأنه حما�سب من قبل املوؤ�س�سة اأو ال�سركة اأو الدائرة على ما يحقق من اأهدافها 

واإنتاجها، فقيامه بوظيفة الإدارة ل تفيده هو �سخ�سيًا بقدر ما تفيد املوؤ�س�سة)1(.

حكم مع�سية امل�سوؤولني: طاعة امل�سوؤولني لي�ست مطلقة؛ بل هي مقينَّدة بطاعة اهلل تعاىل، 
لذا جند يف الآية الكرمية الأوىل اأن اهلل تعاىل اأفرد طاعة اهلل لأنها م�ستقلة بذاتها، ثم كرر 
لفظ الطاعة للر�سول؛ لأن طاعته م�ستقلة بذاتها، ثم عطف اأويل الأمر عليهما بال تكرار لفظ 
: )ال�سمع  الطاعة؛ لأن طاعتهم لي�ست م�ستقلة بل مرتبطة بطاعة اهلل ور�سوله. وقد قال 
اأُِمر مبع�سية فال �سمع  والطاعة على املرء امل�سلم فيما اأحب وكره ما مل يوؤمر مبع�سية، فاإن 

عليه ول طاعة()2(.

يق اخلالفة، كان من خطبته: اأطيعوين ما اأطعت اهلل ور�سوله،  وملا ويل اأبوبكر ال�سدِّ
فاإذا ع�سيت اهلل ور�سوله فال طاعة يل عليكم)3(.

وعليه يجوز ع�سيان الأوامر اإذا كانت تت�سمن مع�سيًة هلل اأو لر�سوله اأو لهما؛ لأن اأمر اهلل 
تعاىل مقدم على اأمر الب�سر، ولكن اإذا كانت مع�سية امل�سوؤول ت�ستلزم الف�سل من الوظيفة، 
ذ املع�سية  غ للموظف اأن ينفِّ اأو تنزيل الرتبة، اأو غري ذلك من الأ�سرار املادية، فهل هذا ي�سوِّ
حفاظًا على وظيفته، ودفعًا لل�سرر املتوقع ح�سوله عليه من هذا امل�سوؤول؟ قبل الإجابة عن 

هذا ال�سوؤال علينا اأن ن�سع بع�س املقدمات يف نقاط:

)1( وذلك ل مينع اأن تتحقق له اأهداٌف جانبية مع ذلك بحكم الوظيفة، بل اإن احل�سول على املنفعة ال�سخ�سية 
مطلب م�سروع لكل مدير، كاأيِّ موظف، اإل اأن املحظورهو ا�ستغالل املن�سب للم�سالح ال�سخ�سية بطرق 

غري م�سروعة. وقد تقدم بيان ذلك تف�سياًل.
)2( رواه الرتمذي )209/4( و�سححه عن ابن عمر ر�سي اهلل عنهما.

)3( رواه ابن اإ�سحاق يف ال�سرية )�سرية ابن هـ�سام: 228/4(، و�سححه ابن كثري. )كنز العمال: 601/5(.
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> النقطة الأوىل: اأن ال�سرورة جتيز لالإن�سان ارتكاب املحظورات، واأ�سل ذلك �سرعًا 
ڳ   ڳڳ   ڳ   گ     گ   گ   گ   ک   ک   ک   ک   ڑ    زبڑ   �سبحانه:  قوله 

ڱ      ڱ       ڱ  ڱ    ں  ں  ڻ     ڻرب ]البقرة: 173[ 

الذي يحتاجه  ر بقدرها، فال ي�سّح جتاوز احلّد  تقدنَّ ال�سرورة  اأن  الثانية:  النقطة   <
منها، فمن ا�سطر ل�ستخدام املحرم، فال يجوز له اأن يتجاوز ما يحقق له الغر�س، 
فمن كان يكفيه اأن يطيع امل�سوؤول يف �سغرية يف �سبيل دفع ال�سرر، فال يجوز له اأن 
اأن يطيع امل�سوؤول يف مع�سية  يتطّوع بطاعته يف كبرية من الكبائر، ومن كان يكفيه 

واحدة يدفع بها ال�سرر عن نف�سه، فال يجوز اأن يطيع امل�سوؤول يف اأكرث من مع�سية.

> النقطة الثالثة: اأن احلاجة تنزل منزلة ال�سرورة، فاحلاجات ال�سرورية لالإن�سان 
ت�ستوي مع ال�سرورة يف احلكم، والفرق بني ال�سرورة واحلاجة اأن ال�سرورة هي التي 

يرتتب عليها الهالك، واحلاجة اأقّل منها بحيث يلحق الإن�سان م�سقة يف فقدها)1(.

يقع  وبغريها  الرزق،  م�سدر  لأنها  لالإن�سان؛  ال�سرورية  احلاجات  من  تعترب  والوظيفة 
امل�سلم يف حرج، واحلرج مرفوٌع يف ال�سريعة الإ�سالمية.

> النقطة الرابعة: اأن طاعة امل�سوؤول يف املع�سية لي�ست مطلقة، بل هناك حالت ل يجوز 
فيها باأّي حاٍل من الأحوال طاعة امل�سوؤول يف املع�سية، وهي ما يرتتب عليها ارتكاب 
املوظف بنف�سه كبريًة من الكبائر ك�سرب اخلمر اأو الزنا، اأو ما يت�سمن اعتداًء على 

الآخرين كالقتل اأو ال�سرب اأو ال�سجن.

اإذا  اأوامر امل�سوؤولني  ال�سعودية يجيز ع�سيان  العربية  ونظام اخلدمة املدنية يف اململكة 
كانت تتعلق ب�سوؤون املروؤو�س اخلا�سة خارج الوظيفة، اأو كانت من اأجل ارتكاب جرمية)2(.

وبذا يت�سح اجلواب عن ال�سوؤال وهو: اأن اأمر امل�سوؤول، اإن كان مع�سية �سغرية ل من 
يجوز  فاإنه  الرزق،  من  حترمه  اأو  وم�سقة،  حرج  يف  الإن�سان  �ستوقع  وخمالفته  الكبائر، 

)1( البورنو/د. حممد �سدقي: الوجيز يف اإي�ساح قواعد الفقه الكلية )149(.
)2( ال�سعدان/مرجع �سابق.
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تنفيذ اأمره يف اأ�سيق نطاق، ويف حال العجز عن التن�سل من تنفيذ الأمر، مع كره ذلك 
ون�سح امل�سوؤول.

املبحث الثاين: التزوير:

هه وزخرفه، وزّور عليه كذا: ن�سبه اإليه كذبًا وزورًا)1(. ر الكالم: مونَّ تعريفه لغًة: زونَّ

حمرر  يف  الغ�س  بق�سد  بالقانون  املقررة  الطرق  باإحدى  احلقيقة  تغيري  وا�سطالحاً: 
�سالح لالإثبات ويرتب عليه القانون اأثرًا)2(.

حكمه: والتزوير حمرم يف الإ�سالم من عدة وجوه:

30[ وهذا نهٌي عن قول  ]احلج:  زبەئ  وئ  وئرب  اأنه ي�سمله قوله �سبحانه:   <
الزور باأنواعه، والنهي ي�سمل الفعل اأي�سًا بالت�سمني.

> اأنه نوٌع من الغ�س، )ومن غ�ّس فلي�س منا(، وهذا العموم يدل على اأن التحرمي يتناول 
ر �سخ�ٌس  التزوير بكل اأنواعه، و�سواء اأحدث �سررًا بالآخرين اأم مل يحدث، فاإذا زونَّ
ر �سرعًا،  ما توقيعًا اأو ختمًا اأو ورقة ر�سمية وح�سل على ميزٍة ل ي�ستحقها، فاإنه مزوِّ
ولو مل يحدث ال�سرر بغريه، خالفًا ملا جرى عليه بع�س القانونيني الذين ا�سرتطوا 

ال�سرر)3(.

اأو  ر،  باملزونَّ النتفاع  اأمرين:  باأحد  التزوير حتقيق م�سلحة �سخ�سية  اإىل  الدافع  اأن   <
ر ا�ستخداٌم  الإ�سرار بالغري. وكال الأمرين حمرٌم �سرعًا؛ اأما الأول فالأن النتفاع باملزونَّ
لو�سيلٍة باطلة، والقاعدة ال�سرعية تقول: ما يبنى على الباطل فهو باطل. واأما الثاين 

فالأن الإ�سرار بالغري بغري حق حراٌم بالإجماع.

> اأنه من فروع الكذب، والكذب حراٌم بالإجماع.

)1( املعجم الو�سيط )406/1(.
)2( العثيمني/مرجع �سابق )168(.

)3( نقل ذلك العثيمني عن بع�س الكّتاب/مرجع �سابق )175، 177(.
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> اأن فيه تدلي�سًا وخداعًا، وهما حرام.

يلجاأ  قد  املثال:  �سبيل  وعلى  العامة،  امل�سلحة  اأجل  من  ر  يزوِّ اأنه  املوظف  يتوهم  وقد 
ت�سهيل مهمة مرفق  اأجل  الأختام من  اأو تزوير بع�س  اإىل تغيري بع�س املخططات،  املوظف 
عام كم�سجد اأو حديقة عامة، وهذا ل يجوز �سرعًا؛ لأن الو�سيلة التي ارتكبها غري م�سروعة، 

واإن كان يحقق بها م�سلحًة عامة.

�سوره: ويقع التزوير يف املخططات، والتواقيع، والإجازات، والعمالت، والأوزان، والأوراق 
الر�سمية، والوثائق، وال�سهادات، وغري ذلك. وقد تقدم احلديث عن �سيٍء من ذلك يف مبحث 

الغ�ّس، و�سياأتي ذكر نظام عقوبة التزوير يف اأنظمة اململكة العربية ال�سعودية.

املبحث الثالث: الر�سوة:)1(.

�ساء، وهو احلبل، ووجه ال�سبه بينهما اأنها يتو�سل بها اإىل  تعريفها: اأ�سلها لغًة من الرِّ
املق�سود ببذل املال)2(.

وا�سطالحًا: هي ما يوؤخذ من ُجعل وقد يكون اجلعل ماًل اأو منفعة عما وجب على ال�سخ�س 
فعله. وقيل: ما يعطى لإبطال حق، اأو اإحقاق باطل)3(.

حكمها: الر�سوة حمرمٌة ومن كبائر الذنوب، من وجوه:

الأول: اأنها �سحٌت، ومن �سفات اليهود، قال �سبحانه: زبٱ  ٻ  ٻ  ٻرب 
: )لعن اهلل الرا�سي واملرت�سي()4(. ه بهم حلقته اللعنة كاليهود، قال  ]املائدة: 42[ ومن ت�سبنَّ

اليهود ليخر�س عليهم عر�سوا عليه ر�سوة،  اإىل  النبي  عبداهلل بن رواحة  وملا بعث 
فقال: »يا مع�سر يهود! واهلل اإنكم ملن اأبغ�س خلق اهلل اإيّل، وما ذلك بحاملي على اأن اأحيف 

ها )الدرر املبثثة يف الغرر املثلثة للفريوزاآبادي: 117(. )1( تنطق بالتثليث، اأي بك�سر الراء وفتحها و�سمِّ
)2( املزيد/ك�سب املوظفني )121(.

)3( مو�سوعة ن�سرة النعيم يف مكارم اأخالق الر�سول الكرمي )4542/10(.
. )4( رواه الرتمذي )622/3( و�سححه عن اأبي هريرة 
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قامت  بهذا  قالوا:  ناأكلها.  ل  واإنا  �سحت  فاإنها  الر�سوة  من  عر�ستم  الذي  فاأما  عليكم، 
ال�سماوات والأر�س«)1(.

ں   ں    ڱ   ڱ   زبڱ   �سبحانه:  قال  بالباطل،  النا�س  لأموال  اأكٌل  اأنها  والثاين: 
ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھرب ]البقرة: 188[

والثالث: اأنها طريٌق لتجاوز النظام، وطريٌق لتعويد املوظفني على عدم تقدمي اأعمالهم 
اإل بالر�سوة، ومن ثم اإف�ساد ذممهم، وحرمان الكثري من النا�س من نيل حقوقهم الطبيعية 

بالطرق امل�سروعة، لعدم اإمكانهم دفع الر�سوة ِدينًا اأو عجزًا.

الذين  اأولئك  قبل  من  املجتمع  يف  والأحقاد  ال�سغائن  انت�سار  اأ�سباب  من  اأنها  والرابع: 
ي�سعرون بالظلم والغنب.

: )الرا�سي واملرت�سي يف النار()2(. ، قال  واخلام�س: اأنه ورد فيها وعيد من النبي 

الهدايا: ومن الأمور املحظورة قبول الهدايا على الأعمال الواجبة: وهي نوع من الر�سوة 
بطريق غري مبا�سر وغري �سريح، والفرق بينهما من جهتني: 

التي  الهدية  الرا�سي واملرت�سي، بعك�س  اتفاق بني  الر�سوة غالبًا ما يتم فيها  اإن  الأوىل: 
تبذل من امل�ستفيد من اخلدمة دون طلب.

الثانية: غالبًا ما تدفع اأو يتفق عليها قبل تقدمي اخلدمة، بينما يكون حمل الهدية بعد 
تقدمي اخلدمة. 

عن  ال�سحيحني)3(  ففي  الهدية  يف  الوعيد  جاء  املبا�سرة  الر�سوة  يف  الوعيد  جاء  وكما 
العامل حني فرغ من عمله، فقال:  ا�ستعمل عاماًل، فجاء  اأنه    : ال�ساعدي اأبي حميد 
اأبيك واأمك فنظرت  يا ر�سول اهلل هذا لكم وهذا اأهدي اإيّل. فقال له: اأفال قعدت يف بيت 
ر، حتى قال:  اأيهدى لك اأم ل! فغ�سب النبي  غ�سبًا �سديدًا، ثم قام يف النا�س خطيبًا وحذنَّ

)1( رواه البيهقي )122/4(.
)2( رواه الطرباين )الأو�سط: 296/2( عن عبداهلل بن عمرو ر�سي اهلل عنهما، ورواته ثقات. )جممع الزوائد: 

.)199/4
)3( فتح الباري )13-189( ح )7197(، و�سحيح م�سلم - الإمارة/باب حترمي هدايا العمال: ح )1832(.
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)فوالذي نف�سي بيده: ل يغّل اأحدكم منها �سيئًا اإل جاء به يحمله على عنقه اإن كان بعريًا.. 
اأو بقرة.. اأو �ساة...(

�سليمان  ق�سة  يف  الر�سوة  بها  يق�سد  التي  الهدايا  من  احلذر  اإىل  ه  نبنَّ الكرمي  والقراآن 
لأنه  الهدية؛  هذه  يقبل  مل   ÷ �سليمان  ولكن  هديًة،  اإليه  اأر�سلت  حني  بلقي�س  مع   ÷

يعلم اأنها ر�سوة فقال �سبحانه: زبٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ   
ٺ      ٺرب ]النمل: 36[

الوا�سطة  كت�سمية  النظام،  على  لاللتفاف  ماكر  اأ�سلوٌب  النوع  هذا  من  الأ�سماء  وتغيري 
د. خدمة، وت�سمية الر�سوة عمولة اأو هدية، وت�سمية تطبيق النظام ت�سدُّ

�سورها: وللر�سوة �سور؛ منها: 

> دفع املبالغ املالية للموظف اأو امل�سوؤول مقابل ق�ساء م�سلحة الرا�سي، اإذا كانت هذه 
امل�سلحة من �سميم عمل املوظف، ول ي�سرتط اأن تكون الر�سوة مبلغًا كبريًا، بل اأّي 

مبلغ يدفع لهذا الغر�س فهو ر�سوة قّل اأو كرث.

> ومنها: تقدمي اخلدمات للم�سوؤول كتخفي�س �سعر ال�سلعة لهذا امل�سوؤول، اأو ترقية اأحد 
اأقاربه، اأو خدمة بيته واأبنائه.

فعلى املوظف العام اأن يكون فطنًا لهذه املداخل، فقد اأهدى رجل من عمال عمر بن اخلطاب 
 اإىل امراأة عمر منرقتني، فدخل فراآهما، فقال: »من اأين لِك هاتان؟ اأ�سرتيتهما؟ قالت: 
بعث بهما اإيّل فالن. فقال: قاتل اهلل فالنًا، ملا اأراد حاجة فلم ي�ستطعها من ِقبلي اأتاين من 
اأخرجهما من  اأهلي. فاجتذبهما اجتذابًا �سديدًا من حتت من كان عليهما جال�سًا، ثم  ِقبل 

قهما بني امراأتني من املهاجرين والأن�سار«)1(. بيته، وفرنَّ

ومتنى عمر بن عبدالعزيز رحمه اهلل تفاحًا، فقام رجل من اأهل بيته فاأهدى اإليه تفاحًا، 
فالنًا  فاقرئ  ياغالم!  ارفعه  واأح�سنه،  ريحه،  اأطيب  »ما  عمر:  قال  الر�سول،  به  جاء  فلما 
ال�سالم وقل له: اإن هديتك قد وقعت منا مبوقع بحيث حتب. فقلت عمر بن مهاجر-: يا اأمري 

)1( رواه البيهقي )ال�سنن الكربى: 138/10(.
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املوؤمنني، ابن عمك ورجل من اأهل بيتك، وقد بلغك اأن النبي  كان ياأكل الهدية ول ياأكل 
ال�سدقة. قال: ويحك! اإن الهدية كانت للنبي  هدية، وهي لنا اليوم ر�سوة«)1(.

اإل ممن كان يتهادى معه قبل  الهدايا ل يقبلها احلاكم والقا�سي  اإن  العلماء  ولذا قال 
الإمارة والق�ساء، وما ل فال يقبل)2(.

و�سريد ذكر نظام مكافحة الر�سوة يف اململكة العربية ال�سعودية.

املبحث الرابع: البتــزاز:

لب، وابتززت ال�سيء: ا�ستلبته، ومنه املثل: من عزنَّ بّز، اأي من غلب  تعريفه لغة: البز ال�سنَّ
�سلب)3(.

يف  العاملني  من  املوظفني  بع�س  ميار�سه  الإداري  للف�ساد  اآخر  �سلوكي  منط  )وهو 
الأجهزة امل�سوؤولة عن حماية ون�سر الأمن والطماأنينة اأو مراقبة الن�ساطات القت�سادية اأو 
غريها من الأجهزة التحقيقية والتاأديبية والعقابية، كال�سجون واملحاكم، اأو من قبل اللجان 
الن�سباطية ونقاط التفتي�س وال�سيطرة واملرور والتفتي�س ال�سحي والرقابة على الأ�سعار 
ودوائر البلدية وموظفي اجلمارك العاملني يف املطارات اأو نقاط احلدود، فغالبًا ما يلجاأ 
�سائبة،  تنقالتهم  اأو  ق�ساياهم  ت�سوب  واملتهمني ممن  املراجعني  ابتزاز  اإىل  هوؤلء  بع�س 
عن طريق تخويفهم اأو تهديدهم لإرغامهم على دفع املبالغ اأو تقدمي الأ�سياء العينية، اأو 
يعر�سونهم لالإيذاء اجل�سدي اأو التعذيب النف�سي اأو التوقيف اأو املراقبة، اأو ف�سحهم عرب 
و�سائل الإعالم واإل�ساق التهم بهم والإ�ساءة ل�سمعتهم، ومواقف كهذه يحر�س عامة النا�س 
اأنها تهم  اأنف�سهم بكل ما ميلكون، حتى ولو كانوا على يقني من  على جتنبها ودفعها عن 
باطلة وملفقة، فالربيء حني ُيتنَّهم يدفع ثمنًا باهظًا من حريته واإن�سانيته و�سمعته قبل اأن 

يثبت براءته.
)1( ابن اجلوزي/عبدالرحمن: �سرية ومناقب عمر بن عبدالعزيز )189(.

)2( النابل�سي/عبدالغني: حتقيق الق�سية يف الفرق بني الر�سوة والهدية )195، 211(.
)3( ل�سان العرب بزز - )312/5(.
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الذي  لكن  النهاية،  الر�سوة يف  البتزاز مع  يلتقي  وقد  والر�سوة:  البتزاز  الفرق بني 
اأن الأخرية تدفع طواعية من قبل مقدمها وبر�ساه لكونها  مييز البتزاز عن الر�سوة هو 
على  البتزاز  ينطوي  حني  فى  �سررًا،  اأو  اأذى  عنه  تدفع  اأو  م�سلحة  اأو  منفعة  له  حتقق 
الجتماعية  واملكانة  بال�سمعة  الإ�سرار  اأو  والنف�سي  اجل�سدي  بالإيذاء  التهديد  ا�ستخدام 
الدفع  على  املبتّز  ال�سخ�س  يجرب  مما  الأ�سرار؛  ون�سر  التهم  واإل�ساق  الف�سائح  بتلفيق 

ه. مكرهًا ملن يبتزُّ

وهذه املمار�سة تعّد بحق �سكاًل خطريًا من اأ�سكال الف�ساد الإداري الذي تبتلى به بع�س 
الأقطار وبع�س املوؤ�س�سات دون اأن ينال مقرتفوها العقاب الذي ي�ستحقونه()1(.

حكمه: ل �سّك يف حترمي البتزاز؛ لأ�سباب:

الأول: اأنه اأكٌل لأموال النا�س بالباطل، قال �سبحانه: زبڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  
: )ل  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھرب ]البقرة: 188[ وقال 

يحل مال امرٍئ م�سلم اإل بطيب نف�ٍس منه()2(.

الثاين: اأنه اإ�سـراٌر بالآخـريـن نف�ســيًا واجـتـماعـيًا وماليًا، وال�سرر حرام.

الثالث: اأنه ا�ستغالٌل للمن�سب ب�سكل غري م�سروع.

واملبتّز قد اأعمى قلبه احل�سول على املال باأّي و�سيلة، و�سعى لنيله بكل ال�سُبل، ون�سي اأن 
املال و�سيلة ولي�س غاية، واأنه قد يكون وباًل على �ساحبه، كقارون الذي ي�سرب املثل بغناه، 

زبڳ   ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ    ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ     ہ    فلم يغِن عنه �سيئًا: 
ڦرب  ڦ   ڤ   ڤ      * ڤ   ٹ   ٹ   زبٹ   الذي:  والكافر   ]81 ]الق�س�س:  ہرب 
ق يف دنياه واأخراه،  ]الهمزة: 2-3[ فلم ي�ستفد منه �سيئًا يف الآخرة، ومن اأكل ماًل حرامًا مل يوفنَّ

: )يا كعب بن عجرة! اإنه ل يدخل اجلنة حلٌم نبت من �ُسحت، النار اأَوىل به()3(. قال 

)1( نقاًل عن: الغامدي والوزان/مرجع �سابق.
ثقات.  اأحمد  )113/5( عن عمرو بن يرثبي، ورجال  اأحمد  ورواه   ، اأن�س  )26/3( عن  الدارقطني  رواه   )2(

)جممع الزوائد: 171/4(.
نه. )3( رواه الـحـاكـم )141/4( وابـن حـبـان )9/5( و�سححاه، والـرتمـذي )513/2( وح�سنَّ
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املبحث اخلام�س: �سوء ا�ستخدام الوا�سطة:

تعريف الوا�سطة ومكانتها: 

تعريفها لغة: الوا�سطة هي ال�سفاعة، والو�سيط املتو�سط بني املتخا�سمني)1(.

وا�سطالحاً: ال�ســفاعة عـنـد اأحـد امل�ســوؤولني لتقدمي خـدمة لأحٍد ما)2(.

والإ�سالم حّث على خدمة امل�سلم لأخيه امل�سلم متى قدر على ذلك، ولهذه اخلدمة �سور 
كثرية، منها ال�سفاعة، حيث يقوم امل�سلم با�ستعمال جاهه ومكانته عند �سخ�سٍ ما لتقدمي 
امل�ستاأجر  الأجرة من  اأخذ  لتاأجيل  العقار  له عند �ساحب  ي�سفع  كاأن  مل�سلم حمتاج،  خدمٍة 
اأو ي�سفع له عند  اأو ي�سفع له عند قبيلة للتنازل عن حقٍّ لهم على اأحد،  العاجز عن الدفع، 

م�سوؤول لتخفيف العقوبة امل�ستحقة على اأحد النا�س.

وتعا�سدهم  امل�سلمني  تكاتف  من  فيها  ملا  الإ�سالم  عليها  يحث  ال�سفاعة  وهذه  حكمها: 
املندوب اإليهما يف الكتاب وال�سنة، قال �سبحانه: زبک  گ  گ   گ  گرب ]التوبة: 

زبې  ې  ى  ى  ائ  ائ     ەئ  ەئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ        71[ وقال عز وجل: 

: )مثل املوؤمنني يف تواّدهم وتراحمهم  85[ وقال  ]الن�ساء:  ېئېئ   ېئ  ىئ  ىئ  ىئ         ی   یرب 
وتعاطفهم كمثل اجل�سد اإذا ا�ستكى منه ع�سو تداعى له �سائر اجل�سد باحلمى وال�سهر()3(.

الوا�سطة الوظيفية: ومن ال�سور امل�سهورة التي لها عالقة بالوظيفة التو�سط عند مدير 
الإدارة احلكومية لتوظيف اأحد املتقدمني، اأو ترقية موظف، اأو اإعطائه ميزات دون غريه.

وهذه الوا�سطة ميكن اأن تكون حالًل، اأو حرامًا ح�سب احلالة وال�ستخدام، والأ�سل فيها 
الوا�سطة؛ لأن ا�ستخدامها اجلائز لي�س من  الإباحة، ولذا عنونت للمبحث ب�سوء ا�ستخدام 

الأخالق املذمومة.

)1( املعجم الو�سيط )1031/2 - و�سط(.
)2( ل يوجد تعريف معتمد للوا�سطة بهذا املعنى، وهـذا ما اأراه مت�سقًا مع ال�سواب.

)3( رواه البخاري )الأدب/رحمة النا�س والبهائم - 5665( وم�سلم )الرب وال�سلة والآداب/تراحم املوؤمنني 
. وتعاطفهم - 2586( عن النعمان بن ب�سري 
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فمثاًل اإذا ت�ساوى املتقدمون للوظيفة يف ال�سهادات واخلربات، ثم تو�ّسط �سخ�ٌس لأحدهم 
لأنه ميتاز بالأمانة، ويعرفه عن قرب، اأو لأنه يعول اأ�سرة كبرية، ويف توظيفه تفريج لكربته، 
ج عنه  اأقرب اإىل حتقيق امل�سلحة العامة؛ ولأن الثاين فرنَّ فالوا�سطة هنا جائزة؛ لأن الأول 
كربة، وهو ماأمور به �سرعًا، مع عدم ظلم اأحٍد من النا�س، وكذا لو طلب �سخ�س اإعطاء اأحد 
املوظفني ميزات ل�سبٍب معقول، دون تاأثري على الآخرين، وهذه امليزة الوظيفية من �سالحية 
: )من ا�ستطاع  املدير، فالوا�سطة هنا جائزة اأي�سًا، ملا فيها من نفع امل�سلمني، وقد قال 

منكم اأن ينفع اأخاه فليفعل()1(. 

يرتتب  ول  للنظام،  خمالفة  غري  الوا�سطة  تكون  اأن  اجلائزة  الوا�سطة  يف  واجلامع 
عليها �سرر لالآخرين. 

وهناك حالت حترم فيها الوا�سطة، مثل: 

ط ال�سخ�س لرجٍل يعلم اأنه ل ي�ستطيع القيام بالعمل. * اأن يتو�سنَّ

�سفاعة،  لأخيه  ت�سفع  )من   : قال  ر�سوة،  دفع  مع  لرجٍل  ال�سخ�س  ط  يتو�سنَّ اأن   *
فاأهدى لـه هدية عليها فقبلها منه، فقد اأتى بابًا عظيمًا من اأبواب الربا()2(.

ط ال�سخ�س لرجٍل مع علمه اأن توظيفه اأو ترقيته خمالف للنظام. * اأن يتو�سنَّ

ط ال�سخ�س لرجٍل ويرتتب على الوا�سطة حرمان موظف من ترقية، مع اأنه  * اأن يتو�سنَّ
ط له، اأو منع موظف من حقه. اأكفاأ ممن ُتو�سِّ

ال�سيئة لها انعكا�سات �سيئة على العالقة بني املوظف والوظيفة  الوا�سطة  باأن  »ول �سك 
والتعقيد يف  النا�س،  بامل�ساواة بني  الثقة والإخالل  اإىل زعزعة  وتوؤدي  العامة مع اجلمهور، 

اأداء الأعمال، وعدم املبالة مب�سالح النا�س، وانخفا�س م�ستوى الكفاءة الإدارية«)3(.

. )1( رواه م�سلم )ال�سالم/ا�ستحباب الرقية من العني والنملة واحلمة والنظرة - )2199( عن جابر 
. و�سكت عنه. )2( حديث ح�سن رواه اأبوداود )291/3( عن اأبي اأمامة 

)3( الغامدي والوزان/مرجع �سابق.
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لذا فاإن نظام مكافحة الر�سوة يف اململكة العربية ال�سعودية منع ا�ستخدام الوا�سطة من 
اأجل خمالفة النظام)1(.

وقد يكون امل�ســــوؤول هو الذي يدفع النا�س ل�ستخدام الوا�سطة، فال يقّدم عماًل اإل باأن 
ياأتيــــه النا�س بوا�ســــطة، اإذلًل لهم، وامتنانًا عليهم، وهذا اأ�ســــلوٌب مهني ونف�ٌس فا�ســــدة، 
تتمتــــع بالعلّو والفتخار على ح�ســــاب ال�ســــعفاء، فحقها المتهــــان والزدراء، وكما تدين 

تــــدان.

: )من يكفل  بقي اأن اأقول: اإن على الإن�سان اأن ي�ستغني عن النا�س قدر ا�ستطاعته، قال 
: )لأن ياأخذ اأحدكم حبله فياأتي  يل اأن ل ي�ساأل النا�س �سيئًا واأتكفل له باجلنة()2(، وقال 
بحزمة من حطب على ظهره، فيبيعها فيكّف بها وجهه، خرٌي له من اأن ي�ساأل النا�س اأعطوه اأو 
منعوه()3(، واإذا كانت هذه الأحاديث يف �سوؤال املال، ف�سوؤال اخلدمة ي�سبهه بجامع احلاجة 

اإىل النا�س فيهما.

تعاىل  اهلل  على  اعتماده  وقّل  ذلك،  على  اأدمن  خدمتهم  النا�س  �سوؤال  على  اعتاد  ومن 
له عليه، وقّل اعتماده على نف�سه وثقته بها، واأ�سبح يزاحم اأهل احلاجات الأكرث حاجًة  وتوكُّ
منه، ورمبا طلب �سيئًا لنف�سه مع اأن غريه اأحوج منه، بل رمبا دعاه ذلك اإىل التكرثُّ والعياذ 
باهلل وهو: �سوؤال النا�س خدمات لي�ست �سرورية، واإمنا الهدف منها اأن يكون اأكرث من غريه 
: )من �ساأل النا�س اأموالهم تكرثًا فاإمنا ي�ساأل جمرًا فلي�ستقّل اأو  مكانًة، اأو ماًل. وقد قال 

لي�ستكرث()4(.

اآفٌة نف�سية اأراها عند بع�س النا�س، وهي الراحة النف�سية باإح�سا�س املرء بخدمة  وهذه 
فاإن  وهم؛  وهذا  والتقدير،  باملكانة  في�سعر  النا�س  من  خمدوٌم  اأنه  يح�ّس  حيث  له،  النا�س 
واملبدعني  الناجحني  فاإن  الآخرين،  على  بالعتماد  ل  النف�س  على  بالعتماد  تكون  املكانة 

)1( العثيمني/مرجع �سابق )159(.
)2( روه اأبوداود )121/2( واأحمد )276/5( عن ثوبان  ب�سند �سحيح )الرتغيب والرتهيب للمنذري: 1/330(.

. )3( رواه البخاري )الزكاة/ال�ستعفاف عن امل�ساألة - 1402( عن الزبري بن العوام 
. )4( رواه م�سلم )الزكاة/كراهة امل�ساألة للنا�س - 1041( عن اأبي هريرة 

)1( ما بني القو�سني من مقال اإبراهيم غرايبة بعنوان: اقت�ساد الف�ساد واآلياته. جريدة الغد الأردنية: اجلمعة 

o b e i k a n d l . c o m



135 الأخالق الوظيفية

مون اخلدمة لالآخرين ل العك�س، واأي�سًا: فاإن النا�س  هم الذين يعتمدون على اأنف�سهم ويقدِّ
حتتقر من يكرث طلب الأ�سياء منها، ويتهمونه بالوهن والعجز، واأي�سًا: فاإن من ُيخَدم يحتاج 

اإىل رّد اجلميل، ورمبا مل ي�ستطع في�سبب له ذلك �سعورًا بالذنب.

واخلال�سة اأن الوا�سطة يجب اأن ي�سينَّق نطاقها لتبقى يف دائرة ال�سرورة التي ل ميكن 
جتاوزها اإل بها، واهلل اأعلم.

املبحث ال�ساد�س: و�سائل التغلُّب على هذه املخالفات:

ل ي�سك اأحد يف اأن هناك خلاًل ما يف تطبيق اأخالقيات املهنة يف القطاعني العام واخلا�س، 
ويدل على ذلك الإح�سائيات العاملية واملحلية، ومن ذلك على �سبيل املثال: 

اأرباع  اأن ثالثة  2004م،  اأبريل  www.valuebasedmanagement.net يف  * ن�سر موقع 
املنظمات ل تخ�س�س موظفًا لأخالقيات العمل، وثالثة اأرباع املنظمات لي�س لديها 

برنامج اأخالقيات، ول تخدم املوظفني يف تعليم الأخالقيات.

* ن�سر موقع www.recruitersworld.com عام 2004 م، اأن 61% من املوظفني ل يثقون 
بروؤ�سائهم يف العمل.

* ن�سرت �سركة كالود بو )www.cloudbow.com( عام 2002م، اأن 45% من املوظفني 
ياأخذون معدات مكتبية تتبع ال�سركة كالأقالم والكتب معهم، واأن 65% من املوظفني 

ي�ستخدمون احلا�سب الآيل لأغرا�سهم ال�سخ�سية.

قدمتها  ر�ساوى  اكت�ساف  مت  اأنه  ديلي  وليم  الأ�سبق  الأمريكي  التجارة  وزير  )قال   *
1998م  اإبريل  اإىل   1997 مايو  املمتدة من  املدة  اأمريكية خارج احلدود يف  �سركات 

)�سنة واحدة( ت�سل قيمتها اإىل نحو 30 بليون دولر.

يف  الختال�سات  حجم  الت�سعينيات  ــل  اأوائ يف  و�سيا�سية  اإعالمية  م�سادر  قــدرت   *
اجلزائر ب�ستة وع�سرين بليون دولر.
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* كانت املخالفات عام 1998م ح�سب التقرير ال�سنوي للنيابة الإدارية يف م�سر 43 األف 
ق�سية()1(.

وبعد ا�ستعرا�س املخالفات الوظيفية ال�سابقة اأرى اأن عالجها يتلخ�س يف الآتي:

اأن  قبل  تعاىل  اهلل  يراقب  الذي  هو  الناجح  فاملوظف  الذاتية:  الرقابة  تنمية  اأوًل:   <
يراقبه امل�سوؤول، وهو الذي يراعي امل�سلحة الوطنية قبل امل�سلحة ال�سخ�سية، فاإذا 
تكون هذا املفهوم الكبري يف نف�س املوظف ف�ستنجح املوؤ�س�سة بال �سّك؛ لأن املوظفني 

خمل�سون لها.

هذه الرقابة متنع من اخليانة، وتعني على الأمانة، فهي عالج وقائّي لكثرٍي من املخالفات 
املال، وي�سعى جهده للح�سول على املزيد منه،  الوظيفية قبل حدوثها، فكل فرٍد منا يحب 
فاإذا �سنحت للموظف فر�سة اأن ياأخذ املال ب�سهولة عن طريق ر�سوة ل ي�سعر بها اأحد، فهنا 
يتجاذبه نازعان: الأول يدعوه لأخذ املال، والثاين مراقبته هلل وخوفه من عقابه، ف�ساحب 

النف�س القوية هو الذي يتغلب عقله على هواه، وميتنع عن املخالفة.

لذا فهي من املقومات املتفق عليها يف العامل، ففي ا�ستبيان اأجرته جمموعة روبرت هاف 
58% منهم  اأجاب  1400 موظف،  )www.calcpa.org(، على اأكرث من  اإنرتنا�سيونال املحدودة 

حني للوظائف. باأن ال�ستقامة والنزاهة هما اأكرث �سفتني تعجبهم يف املر�سنَّ

اأّي نظام ب�سري يف العامل ميكن اللتفاف عليه، وميكن ارتكاب املخالفات فيه دون  اإن 
عقوبة، لكن الو�سفة الوحيدة يف تطبيق النظام هي الرقابة الذاتية التي متنع الإن�سان ذاتيًا 

من ارتكاب املخالفات، وحتثُّه على املزيد من العطاء.

الوطني،  والتقوى، وتعزيز احل�س  الإميان باهلل  الذاتية و�سائل: كتقوية  الرقابة  ولتنمية 
ل امل�سوؤولية، والإقناع باأهمية الوظيفة واأدائها ب�سكل �سحيح)2(. وحتمُّ

> ثانيًا: و�سع الأنظمة الدقيقة التي متنع الجتهادات الفردية اخلاطئة: لأن املمار�سات 

7 اأيلول 2007م/24 �سعبان 1428 هـ.
)2( للمزيد يراجع مبحث: الرقابة الذاتية يف الأخالق املحمودة.

)1( مناقب اأمري املوؤمنني عمر بن اخلطاب لبن اجلوزي/بتحقيق د. زينب القاروط )240(.
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وجود  اأو  و�سوحه،  عدم  اأو  النظام،  �سعف  من  اأحيانًا  تنتج  ال�سوية  غري  الأخالقية 
ثغرات فيه ترتك املجال للتالعب وال�ستغالل والجتهادات ال�سخ�سية.

فاإذا كان النظام ين�ّس على وجوب تعيني الأكفاء، فال بّد من و�سع عوامل الكفاءة، ون�سبة 
كل عامل منها يف الأهمية. واإذا كان النظام مينع ال�سركات من ا�سترياد املواّد غري الأخالقية، 
فال بّد من بيانها بالتف�سيل. واإذا كان النظام مينح املوظف درجة وظيفية يف التقومي على 

اأ�سا�س تقدميه خدمات اإ�سافية للعمل، فال بّد من بيان هذه اخلدمات بالتحديد.

وحتى يكون للنظام فعاليته ل يكفي و�سعه ولو ب�سكل دقيق، حتى تتم التوعية فيه بو�سائل 
املبادرات  ومن  وال�سركات،  ت�سدرها اجلهات احلكومية  التي  الدورية  والن�سرات  الإعالم، 
املمتازة يف هذا املجال الربنامج الإذاعي لوزارة اخلدمة املدنية يف اململكة العربية ال�سعودية 
الذي يهدف اإىل التوعية بالأنظمة، وذكر بع�س الق�سايا املعرو�سة على الوزارة، اإ�سافة اإىل 
ال�سركات  ت�سدرها  التي  الن�سرات  املبادرات  هذه  ومن  الإنرتنت،  �سبكة  يف  الوزارة  موقع 
الكربى يف اململكة، وقد اطلعت على بع�سها فوجدت فيها توعية وظيفية بالنظام يف كل عدد 
ي�سدر عنها، وهذا واجٌب على و�سائل الإعالم اأي�سًا، اإ�سافًة للجهات التي ت�سم جمموعة من 

املوظفني والعمال.

> ثالثًا: القدوة احل�سنة: فاإذا نظر العاملون اإىل املدير وهو ل يلتزم باأخالق املهنة، فهم 
كذلك من باب اأوىل.

واأول القدوات ر�سول اهلل  الذي هو مثال النزاهة، والإخال�س، وحب اخلري لالآخرين، 
واللتزام مبا يقوله، وال�سدق، والعدل، والراأفة، وح�سن التعامل، وغري ذلك من ال�سفات 

احل�سنة والأخالق اجلميلة التي اأوردناها. قال اهلل �سبحانه: زبوئ  ۇئ    ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   
ېئ  ېئ     ېئ         ىئ  ىئ  ىئ  ی       ی  ی  یرب ]الأحزاب: 21[

وكان عمر  اإذا نهى الرعينَّة عن �سيء، جمع اأهله وقال لهم: »اإين قد نهيت النا�س عن 
اإليكم، كما ينظر الطري اإىل اللحم، فاإن وقعتم وقعوا، واإن  النا�س ينظرون  كذا وكذا، واإن 
العذاب،  له  اأ�سعفُت  اإل  النا�س عنه  نهيُت  فيما  وقع  اأوتى برجل  ل  واإين واهلل  هبتم هابوا، 

ي، فمن �ساء منكم فليتقدم، ومن �ساء فليتاأخر«)1(. ملكانه منِّ
)1( منهج الرتبية الإ�سالمية ملحمد قطب، واأ�سول الرتبية الإ�سالمية واأ�ساليبها لعبدالرحمن النحالوي وغريها.
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ر مديرًا يو�سي املوظفني باللتزام بالدوام وهو من اأواخرهم ح�سورًا! واآخر يو�سي  وت�سونَّ
يتظاهر  واآخر  والداين!  للقا�سي  معروفة  للوظيفة  ال�سخ�سي  ا�ستغالله  واأخبار  بالنزاهة، 
لعالقته  الوظيفة  تعنينَّ يف  اإمنا  اأن زميلهم  يعرفون  واملوظفون  والوا�سطة،  املحاباة  مبحاربة 

ل! فهل ميكن لبيئة كهذه اأن ت�سيع فيها اأخالقيات املهنة؟! باملدير، مع اأنه غري موؤهنَّ

القدوة �سرورة لإجناح عملية التوجيه، والقدوة حمّط اأنظار النا�س، ومقيا�س ت�سرفاتهم، 
اإليها يف  الرجوع  ذاتية وعلمية وعملية ميكن  اأً لها فهناك �سفات   وحتى يكون ال�سخ�س مهينَّ

كتب الرتبية)1(.

وباملنا�سبة: لي�س القدوة هو املدير فح�سب، بل يجب اأن يكون املوظف قدوًة لزمالئه يف 
فاإنهم ل  بينهم،  املناف�سة  اأكرث من غريه، بدافع  به  تاأثر املوظفون  املهنة، ورمبا  اأخالقيات 

يناف�سون املدير، واإمنا يتبارون مع زميلهم ليحققوا ر�سى املوؤ�س�سة عنهم.

> رابعًا: ت�سحيح الفهم الديني والوطني للوظيفة: فاإذا اقتنع العامل باأن العمل عبادة، 
واأن العمل و�سيلة للتنمية الوطنية، وازدهار البلد، وحت�سني م�ستوى الدخل زاد لديه 

اللتزام باأخالق املهنة.

وهذا واجٌب على اجلهات الوظيفية كوزارة اخلدمة املدنية، وال�سركات الكربى، باأن تكون 
ال�سبغة الإ�سالمية وا�سحًة يف نظمها، فنظام اخلدمة املدنية يف اململكة العربية ال�سعودية 
الأدلة  بع�س  على  الن�ّس  اإىل  يحتاج  اأنه  اإل  الإ�سالمية،  ال�سريعة  على  ه  موادِّ كل  يف  يعتمد 
�سورة  تت�سح  حتى  العبادة،  �سمولية  يف  مقدمة  اإىل  ويحتاج  وال�سّنة،  الكتاب  من  ال�سرعية 

العبادة يف ذهن املوظف وهو يوؤدي وظيفته. وكذلك الأمر يف نظام ال�سركات الكربى.

والأمر الآخر هو الربط بني الوظيفة وم�ستوى الدخل للمواطنني، فاإن هناك تنا�سبًا طردّيًا 
ن دخل الفرد وانخف�ست الأ�سعار. ن اأداء املوظفني حت�سنَّ بني الثنني؛ فكلما حت�سنَّ

واملالحظ اأن املتحدثني عن الوطنية ي�سهبون كثريًا يف جوانب �سيا�سية اأو اقت�سادية ويغفلون 
جانب النتماء الوطني الوظيفي؛ فاإن الولء للوظيفة هو ولء للوطن، ومن �سميم الوطنية.

)1( فتح الباري )189/13 - ح: 7197(.
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وهنا يربز دور امل�سجد واملدر�سة واجلامعة وو�سائل الإعالم يف توعية النا�س باأخالقيات 
د عليها، وتوعيتهم بطبيعة  املهنة من منظور اإ�سالمي، وهي اأخالق الإ�سالم التي دعا اإليها واأكنَّ
املهنة التي هي ركيزة من ركائز املجتمع الإ�سالمي، اإذ هي من فرو�س الكفايات، ول غنى 
للدولة الإ�سالمية عنها. وتغيري النظرة ال�سائدة عن الوظيفة من كونها م�سدرًا للدخل فقط، 

اإىل كونها و�سيلة من و�سائل طاعة اهلل تعاىل من اأبواب كثرية.

ي واجبه لينال راتبه ال�سهري فح�سب، لي�س كاملعلِّم  وعلى �سبيل املثال: املعلِّم الذي يوؤدِّ
والأمر  اهلل،  اإىل  والدعوة  العلم،  بن�سر  اأجرًا  يك�سب  اأنه  ذهنه  ويف  عمله  اإىل  يذهب  الذي 
وغري  الأبناء،  اإميان  وتقوية  ال�ساحلة،  والرتبية  والن�سيحة،  املنكر،  والنهي عن  باملعروف 
ذلك! واإذا مل ي�ستطع حتقيق هذه الأمور كلها، ف�سيحقق بع�سها. ويف نهاية الأمر �سينال راتبه 

اأي�سًا، ولكن معه اأجٌر اأو اأجور، حني ُحِرم الآخر منها.

التي  الرقابية  الأجهزة  وجود  من  بّد  فال  واملوظفني:  امل�سوؤولني،  حما�سبة  خام�سًا:   <
رين واملخالفني. ت�سرف على تطبيق النظام، وحتا�سب املق�سِّ

الإ�سالمية،  لالأنظمة  متجاوٍز  لكل  رادعًا  لتكون  احلدود  الإ�سالم  �سرع  ذلك  اأجل  ومن 
�سبحانه:  اهلل  قال  املحرمات.  من  املنجية  والو�سائل  العوائق  كل  احلائط،  بعر�س  �سارٍب 

زبڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿٿ  ٿ   ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ           ڤ  ڦ  ڦ  ڦڦ  
ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃرب ]النور: 2[.

اله،  اله، كما قال البخاري يف �سحيحه: »باب حما�سبة الإمام عمنَّ وكان النبي  يحا�سب عمنَّ
ثم روى عن اأبي حميد ال�ساعدّي اأن النبي  ا�ستعمل ابن اللتبينَّة على �سدقات بني �سليم، فلما 

جاء اإىل ر�سول اهلل  وحا�سبه، قال: هذا الذي لكم، وهذه هديٌة اأُهِدَيت اإيّل.. احلديث«)1(.

على عماله،  ي�ستويف احل�ساب  النبي   »كان  الطرق احلكمية)2(:  القيم يف  ابن  وقال 
يحا�سبهم على امل�ستخرج وامل�سروف، كما يف ال�سحيحني عن اأبي حميد ال�ساعدّي، وذكر 

احلديث املتقدم«.
)2( �سفحة )244(.

)1( رواه البيهقي )163/8(.
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وكان عمر  ي�ساأل الرعية: »اأراأيتم اإذا ا�ستعملت عليكم خري من اأعلم ثم اأمرته بالعدل 
اأكنُت ق�سيت ما علّي؟ قالوا: نعم. قال: ل، حتى اأنظر يف عمله، اأعِمل مبا اأمرته اأم ل«)1(.

وحما�سبة امل�سوؤول حتميه من �سعف النف�س، وال�ستغالل، وحتمي املوؤ�س�سة من اخل�سارة، 
وتنظف املجتمع من الظواهر ال�سلبية والأمرا�س الجتماعية.

اإن مبداأ »من اأين لك هذا؟« الإ�سالمي يجب اأن ينت�سر يف جميع املوؤ�س�سات والإدارات، 
ونحن امل�سلمني اأ�سبق من غرينا يف تطبيق هذا املبداأ، فلماذا يتميز الغرب الآن بتطبيقه اأكرث 
من امل�سلمني، عن طريق نظام ك�سف الرثوة ال�سخ�سية؟! وذلك حني يك�سف كل امل�سوؤولني 
الكبار يف الدولة عن ثروتهم ال�سخ�سية قبل وبعد تويل املنا�سب العليا، ليت�سح مدى الفرق 
بني الرثوتني، ثم يحا�سبون عن الزوائد من الأموال واملمتلكات فيبينون م�سدر هذه الزيادة، 

وهل جاءت من طريق نظاميٍّ اأم ل؟

فقد ا�ستعمل عمر اأبا هريرة ر�سي اهلل عنهما على البحرين، فوفد بع�سرة اآلف، فقال 
له عمر: »ا�ستاأثرت بهذه الأموال يا عدونَّ اهلل وعدو كتابه؟« فقال اأبو هريرة: ل�ست بعدّو اهلل 
وعدّو كتابه، ولكني عدّو من عاداهما. قال: فمن اأين هي لك؟ قلت: خيٌل نتجت، وغلة رقيق 

يل، واأُعِطَيٌة تتابعت. فنظروا، فوجدوه كما قال.

يه، فاأبى. فقال: تكره العمل وقد طلب العمل من كان  فلما كان بعد ذلك دعاه عمر ليولِّ
خريًا منك، يو�سف ÷ فقال: يو�سف نبي، ابن نبي، ابن نبي، واأنا اأبو هريرة بن اأميمة. 
ي�سرب ظهري،  واأن  بغري حلم.  واأق�سي  بغري علم،  اأقول  اأن  اأخ�سى  وثالثًا،  اثنتني  واأخ�سى 

وينتزع مايل، وي�ستم عر�سي«)2(.

ولحظ قوله يف الرواية »فنظروا« اأي: اأن هناك جهة مكلنَّفة بالنظر واملتابعة.

ر اأن هذه املحا�سبة ل بّد اأن ي�سبقها توعية باأهمية الزهد يف الدنيا،  ول اأن�سى هنا اأن اأذكِّ
والورع، والنزاهة.

)2( الذهبي/اأحمد بن عثمان: �سري اأعالم النبالء )612/2( ورجاله ثقات.
)1( ابن اجلوزي/�سرية ومناقب عمر بن عبدالعزيز )105(. 
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من  اأن  علموا  اإذا  التطوير  على  هم  يحفزِّ للموظفني: مما  امل�ستمر  التقومي  �ساد�سًا:   <
م تقوميًا �سحيحًا، وينال مكافاأته على ذلك، والتقومي يعني امل�سوؤول  ر نف�سه يقونَّ يطوِّ

على معرفة م�ستويات موظفيه وكفاءاتهم ومواطن اإبداعهم.

ولكن التقومي ل يكون فعاًل اإل اإذا كان نزيهًا دقيقًا. فال ينفع التقومي العاّم الهالمّي الذي 
م اإىل درجات وا�سحة، ويكون له اأثٌر ملمو�س. ل مواطن القوة وال�سعف، ويق�سنَّ ل يف�سِّ

ونرى يف كثرٍي من اجلهات تقييمًا �سنويًا للموظفني، ولكن ل يتبعه اأّي اأثر على تطويرهم، 
ره النظام.  ول معاجلة �سلبياتهم، وذلك ب�سبب الأمن الوظيفي الذي يوفِّ

وعلى �سبيل املثال: اإذا كان املوظف يف موؤ�س�سة خا�سة وهو ابٌن ل�ساحب املوؤ�س�سة، فهل 
ع اأن يغرينَّ تقوميه ال�سنوّي من و�سعه الوظيفي؟ هذا اإن كان يتم تقوميه! يتوقنَّ

وغالبًا ما يتوفر ذلك يف الوظائف احلكومية، فالدولة تتحا�سى معاقبة اأو ف�سل املوظف 
على  ر  يوؤثِّ وظيفيًا  اطمئنانًا  يعطيه  وهذا  م�سوؤوله،  قبل  من  الكيدي  التقومي  من  له  حمايًة 

م�ستوى اأدائه �سلبيًا يف كثرٍي من احلالت.

والعالج: اأن يعنينَّ امل�سوؤولون النزيهون، ومن ثم يكونون موطن ثقة الدولة يف تقوميهم، 
وميـكن اأن يكون الـتقومي مــن اأكــرث من �ســخ�س زيـادًة يف النـزاهة، واأن يـكون للـتـقومي 

فعالية ملمو�سة.

م�سابقة  خــالل  من  الوظائف  عن  بــالإعــالن  التعيني،  يف  املح�سوبية  على  الق�ساء   <
على  يعنينَّ  التي  الأ�س�س  وحتديد  التوظيف،  يف  م�سوؤول  من  اأكرث  واإ�سراك  وظيفية، 

م بدقة. �سوئها املتقدِّ

فاأمرا�س الوا�سطة واملح�سوبية وتغليب جانب ال�سداقة والقرابة واملنفعة على امل�سلحة 
العامة يجب اأن تختفي اإذا كنا نطمح اإىل تنمية حقيقية، وح�سبك اأن ر�سول اهلل  كان من 
اأعمامه من لعنه اهلل يف القراآن الكرمي، فلم يراِع  جانب القرابة يف تقريبه والإغ�ساء 

عنه وم�ساحمته، ما دام اأنه عدوٌّ هلل ور�سوله.
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ا�ستعملت  اأنك  بلغني  »اإنه  خرا�سان:  على  عامله  اإىل  اهلل  رحمه  العزيز  بن  عمر  وكتب 
عبداهلل بن الأهتم، واأن اهلل مل يبارك لعبداهلل بن الأهتم يف العمل، فاعزله، واإنه على ذلك 

لذو قرابة لأمري املوؤمنني«)1(.

> ت�سجيع املوظفني واملواطنني على ك�سف الف�ساد الإداري واملظاهر ال�سلبية: بو�سع نظام 
للمكافاآت على التبليغ عن اأّي خلل يف اأداء الوظيفة، وتخ�سي�س هاتف لذلك، اأو و�سع 
للتحقق ثم املكافاأة، مع  ليتم الت�سال به  املبلِّغ  �سندوق للمالحظات مع بيان هوية 

الت�سديد على عدم قبول البالغات الكيدية، ومعاقبة �ساحبها.

اأو  حقًا  يظهر  لأمر  ير�سد  ملن  الأعطية  يعطي  اهلل  رحمه  عبدالعزيز  بن  عمر  كان  وقد 
يبطل باطاًل، والقا�سي عبدالرحمن بن معاوية بن حديج رحمه اهلل )86 هـ( جعل اجلوائز 

ملن يك�سف عن اأموال اليتامى، فحفظت بذلك اأموال اليتامى)2(.

)2( العمر/د. فوؤاد: اأخالق العمل و�سلوك العاملني يف اخلدمة العامة )87(. 
)1( متفق عليه )البخاري: الزكاة/ال�سدقة على اليتامى - 1396، وم�سلم: الزكاة/تخوف ما يخرج من زهرة 
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الف�سل الرابع
�سروط املهنة يف الإ�سالم

ال�سرط الأول: اأن تكون مباحة:

ه يباَرك  : )من ياأخذ ماًل بحقِّ > لأن الك�سب املباح هو الذي يبارك لالإن�سان فيه، قال 
له فيه، ومن ياأخذ ماًل بغري حقه فمثله كمثل الذي ياأكل ول ي�سبع()1(.

زبگ  گ  ڳ  ڳڳ  ڳ   ولأن املباح هو الطيب الذي اأباحه اهلل لنا بقوله �سبحانه:   <
اإىل الكت�ساب منه:  النبي  داعيًة  4[ وجاءت �سريعة  ]املائدة:  ڱ  ڱ  ڱرب 
زبڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژرب ]الأعراف: 157[ فكل حالل طيِّب، قال 
�سبحانه: زبې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئرب ]البقرة: 168[ والعمل يف احلرام 

م اهلل تعاىل اخلبائث بقوله �سبحانه: زبڌ  ڎ  ڎ   عمٌل يف اخلبائث، وقد حرنَّ
ڈ  ڈ   ژرب ]الأعراف: الآية 157[.

> ولأن املباح ل يلحق العامل فيه الإثم، بل بالعك�س من ذلك يناله الأجر اإن نوى فيه النية 
ال�ساحلة كما تقدم يف اأول الكتاب.

وعك�س الطيب اخلبيث، وعك�س املباح احلرام، في�سرتط يف الوظيفة اأن تخلو من احلرام 
واخلبيث، فال يجوز العمل بالربا مثاًل؛ لأنه حمرم بقوله �سبحانه: زبڌ   ڌ  ڎ رب ]البقرة: 

276[ ول يجوز اكت�ساب املال بالغ�ّس كالتطفيف يف الكيل، قال �سبحانه: زبڭ  ۇ  *  ۆ  

ۆ  ۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ  *  ۅ  ۅ        ۉ  ۉ  ېرب ]املطففني: 3-1[

يف  عنده  يعمالن  جاريتني  ي�ستغل  املنافقني  زعيم  �سلول  بن  اأُبّي  بن  عبداهلل  وكان 
اكت�ساب املال بالزنا قبل الإ�سالم، فلما اأ�سلمتا تاأثنَّمتا من ذلك، فاأجربهما، فاأنزل اهلل تعاىل 

. الدنيا- 1052( عن اأبي �سعيد اخلدرّي 
. )1( رواه م�سلم )التف�سري/ قوله تعاىل: زبڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎرب - 3029( عن جابر 
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فيه وفيهما: زبڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ      ڑ  ڑ         کک  ک  ک  گ  گ  گ  
گ  ڳ   ڳ  ڳرب ]النور: 33[ اأي غفوٌر رحيم لهّن ل له)1(.

: )اإنه ل يدخل اجلنة حلم نبت من �سحت، النار اأوىل به()2(. ولقوله 

له،  واملع�سورة  عا�سرها،  ع�سرة:  اخلمرة  يف  لعن  اهلل   ر�سول  )اأن   : اأن�س وعن 
واآكل  له،  وامل�سرتى  وامل�سرتي،  له،  واملحمولة  وحاملها،  له،  وامل�سقى  و�ساقيها،  و�ساربها، 

ثمنها()3(.

و�ساهديه،  وموكله،  الربا،  اآكل  اهلل   ر�سول  )لعن   : اهلل  عبد  بن  جابر  وعن 
: )نهى ر�سول اهلل  عن ثمن الدم،  وكاتبه، وقال »هم �سواء»()4(، وعن اأبي جحيفة
وثمن الكلب، وك�سب البغّي()5(، وما تقدم مناذج من الك�سب اخلبيث، يقا�س عليها غريها 

من املحرمات.

ولأن العمل و�سيلة للك�سب واملعي�سة، واملعي�سة و�سيلة لعبادة اهلل تعاىل، والغاية ل تربر   <
الو�سيلة، فاإذا كانت الغاية من اخللق هي العبادة، فيجب اأن تكون و�سيلتها مباحة، ل اأن 
: )اإن اهلل  يكت�سب الإن�سان من احلرام ثم يت�سدق به، ويبني به امل�ساجد! قال النبي 

ٌب ل يقبل اإل طيبًا، واإن اهلل اأمر املوؤمنني مبا اأمر به املر�سلني فقال: زبڻ  ڻ   طيِّ
ڻ     ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ     ھ  ھرب ]املوؤمنون: 51[ وقال: زبچ  ڇ  ڇ  
ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌرب ]البقرة: 172[، ثم ذكر الرجل يطيل ال�سفر اأ�سعث اأغرب، ميدُّ 

ي  يديه اإىل ال�سماء: يا رب يا رب. ومطعمه حرام، وم�سربه حرام، وملب�سه حرام، وُغذِّ
باحلرام فاأنى ي�ستجاب لذلك؟!()6(

)2( تقدم قريبًا.
)3( رواه ال�سياء يف املختارة )182/6( وقال: اإ�سناده ح�سن.

)4( رواه م�سلم )امل�ساقاة/ لعن اآكل الربا وموكله - 1598(.
)5( رواه البخاري )اللبا�س/ من لعن امل�سور - 5617(.

. )6( رواه م�سلم )الزكاة/ قبول ال�سدقة من الك�سب الطيب - 1015( عن اأبي هريرة 
. )1( رواه م�سلم )امل�ساقاة/ اأخذ احلالل وترك ال�سبهات - 1599( عن النعمان بن ب�سري 
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وميكن اأن تكون الوظيفة م�ستملًة على احلالل واحلرام، من خالل راأ�س مالها، اأو بع�س 
: )اإن احلالل بنيِّ  اأن�سطتها، ويف هذه احلالة تكون م�ستبهة، والعمل فيها مكروه، لقوله 
، وبينهما م�ستبهات ل يعلمهن كثرٌي من النا�س، فمن اتقى ال�سبهات ا�سترباأ  واإن احلرام بنيِّ
لدينه وعر�سه، ومن وقع يف ال�سبهات وقع يف احلرام، كالراعي يرعى حول احِلمى يو�سك اأن 

يرتع فيه، األ واإن لكل ملك حمى، األ واإن حمى اهلل حمارمه()1(

والتحرمي يتناول جهة الن�ساط، اأو جهة م�سدر الدخل، اأو جهة خمالفة الأنظمة...

ومثال ذلك يف الن�ساط التجاري: اأن يكون العمل قائمًا على ن�سر املعامالت الربوية، اأو 
�سناعة اخلمر، اأو الأ�سنام، اأو ت�سوير مفاتن الن�ساء اأمام الرجال الأجانب ونحو ذلك، فهذه 
م �سيئًا  الأعمال حمرمٌة �سرعًا، وما ينبني عليها من اأجوٍر حمرٌم اأي�سًا؛ لأن اهلل تعاىل اإذا حرنَّ
: )لعن اهلل اليهود، حرم اهلل عليهم  م ثمنه، ولأن ما يبنى على الباطل فهو باطل. قال  حرنَّ

ال�سحوم، فجملوها )اأذابوها( فباعوها()2(

ومثال ذلك يف م�سدر الدخل: اأن يكون كل راأ�س مال العمل ربويًا، اأو نتيجة تقدمي خدمات 
مة، اأو تاأجري مباٍن لالأن�سطة املحرمة �سرعًا. حمرنَّ

ومثال ذلك يف خمالفة الأنظمة: اأن يكون العمل املطلوب من املوظف يت�سمن دفع ر�سوة، اأو 
اإنتاج اأو بيع مواد خمالفة للنظام، كاملنتجات املغ�سو�سة، اأو املواّد املمنوعة �سحيًا، اأو خُلقيًا.

ال�سرط الثاين: اأن تكون نافعة:

اأن ينفع الإن�سان نف�سه، وجمتمعه، وبلده، واإخوانه امل�سلمني، قال  فالهدف من الوظيفة 
: )على كل م�سلم �سدقة( قالوا: فاإن مل يجد؟ قال: )يعمل بيده فيت�سدق()3(.

)2( رواه البخاري )البيوع/ل يذاب �سحم امليتة ول يباع - 2110( وم�سلم )امل�ساقاة/حترمي بيع اخلمر وامليتة 
واخلنزير والأ�سنام - 1582( عن ابن عبا�س ر�سي اهلل عنهما.

1376، وم�سلم:  متفق عليه عن اأبي مو�سى الأ�سعري  )البخاري: الزكاة/�سدقة الك�سب والتجارة -   )3(
الزكاة/بيان اأن ا�سم ال�سدقة يقع على كل نوع من املعروف - 1008(.

)1( الوزير يحيى بن هبرية )قيمة الزمن عند العلماء لعبدالفتاح اأبوغدة: 61(.
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والنفع اأبواٌب كثرية؛ منها الجتماعي، والقت�سادي، والأخالقي، ول خري يف وظيفة ل نفع 
فيها، ف�ساًل عن كونها �ساّرة؛ فاإن وقت الإن�سان نفي�س، فلي�س من احلكمة ت�سييعه يف عمٍل ل 

فائدة فيه، قال اهلل �سبحانه: زبٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀڀ  
ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦرب  

]الكهف: 28[ فالكافر اأمره فرط ل هدف له يف حياته، اأما املوؤمن فال ي�سيع دقيقًة من وقته 
ل ي�ستفيد منها، كما قيل)1(:

بحــفـظـــه ُعِنـــيـــت  ما  اأنفـــ�ُس  والوقـُت 
واأراه اأ�ســهـــل مـــا عـــلـــيـــك يـــ�ســيــــــُع

�ساعات  ثماين  ملدة  وظيفٍة  يعمل يف  اأن  امل�سلم  ير�سى  فكيف  الأمر كذلك  كان  واإذا 
ي�ستنفد من  اأن  اأي  ال�سنة =  يومًا يف   72 ال�سهر =  اأيام يف  الأ�سبوع =6  اأيام يف  خم�سة 
له  �سارًة  تكون  اأن  ف�ساًل عن  للمجتمع!!  تعود  فائدة  دون  �سنويًا  ون�سف  �سهرين  عمره 

وللب�سرية.

الإ�سرار  هو  املعنوي  فال�سرر  ي؛  واحل�سِّ والأخالقي  املعنوي  ال�سرر  ي�سمل  هنا  وال�سرر 
بعقيدة الإن�سان وفكره، كاإنتاج اأفالٍم اأو اإ�سدارات اإلكرتونية ت�سكك يف العقيدة الإ�سالمية، 

اأو تن�سر الإحلاد اأو الن�سرانية، اأو طباعة الكتب التي تتناول ذلك.

وال�سرر الأخالقي هو اإف�ساد اأخالق املجتمع ك�سركات الإعالم الفا�سحة، واإ�ساعة العري، 
ومواقع الإنرتنت الإباحية، ونحو ذلك.

ي هو الإ�سرار باجل�سد وال�سحة، مثل تاأ�سي�س �سركات التدخني اأو اخلمور  وال�سرر احل�سِّ
والعمل فيها، اأو زراعة املخدرات اأو ت�سنيعها، اأو �سناعة املنتجات ال�سارة بال�سحة كالأدوية 
املقلنَّدة واملغ�سو�سة، اأو ت�سويق واإنتاج املواّد الغذائية النباتية واحليوانية املطّعمة بالكيماويات 

ية بها. ة اأو املتغذِّ ال�سارنَّ

)1( رواه الدارقطني )77/3( واحلاكم )66/2( عن اأبي �سعيد اخلدري  و�سححه احلاكم. 
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نًا على النف�س، اأو املجتمع، اأو البلد، حُرمت؛ لأن ال�سرر  فاإذا ت�سمنت الوظيفة �سررًا متيقنَّ
: )من  : )ل �سرر ول �سرار()1(، وقوله  من�سو�ٌس على حترميه يف ال�سرع، يف قوله 

�ساّر �ساّر اهلل به()2(.

اأن ي�ستفيد هو على ح�ساب غريه؟ واإذا كان كل واحٍد منا ل يقبل  وكيف ير�سى امل�سلم 
ال�سرر على نف�سه من الآخرين، فكذلك ينبغي اأن ينظر اإىل ما ينتج عن ال�سركة اأو املوؤ�س�سة 
التي يعمل بها، هل فيها اإ�سراٌر بالآخرين اأم ل. فاإن النبي  قال: )من كان يوؤمن باهلل 
اأن  الذي يحب  النا�س  اإىل  ولياأِت  الآخر،  واليوم  يوؤمن باهلل  فلتاأته منينَّته وهو  الآخر  واليوم 

ياأتوه()3(.

ترفيهية،  اأو  جتارية  ناحية  من  النا�س  لبع�س  فائدة  فيها  الأعمال  هذه  اإن  يقال  وقد 
قال  للنا�س؛  منافع  فيها  اأن  مع  اخلمر  تعاىل  اهلل  م  حرنَّ فقد  بالغالب،  العربة  اإن  واجلواب: 

�سبحانه: زبۉ  ې  ې   ېې  ى  ى  ائ     ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ   ۇئ  ۇئۆئ  
ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئېئ   ىئ  ىئ    ىئ  ی  ی  ی  یرب ]البقرة: 219[.

ونهى اهلل عن ت�سغيل الن�ساء والفتيات يف البغاء والدعارة مع اأن فيها م�سلحة جتارية؛ 
قال عز وجل: زبڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ      ڑ  ڑ         کرب ]النور: 33[.

كانت  اإذا  ولكن  دول،  اأو  فئات  اأو  لأفراد  اقت�سادية  فيها منافع  الربحية  ال�سركات  وكّل 
املنافع القت�سادية والتجارية تتعار�س مع املبادئ والقيم فاإنها تبطل، وهو ما يعرف �سرعًا 
يف  اجلهاد  يف  تلغى  ولكنها  مق�سودة  م�سلحة  النفو�س  على  فاحلفاظ  امللغاة،  بامل�سالح 
�سبيل اهلل من اأجل ن�سر الدين الذي هو اأهم من النفو�س، وبناء الكعبة على قواعد اإبراهيم 
فتنة  وهو عدم  منها  اأهّم  هو  ما  مع  تتعار�س  لأنها  الإ�سالم  اأول  اأُلغَيت يف  ولكنها  م�سلحة 

الكفار وحديثي الإ�سالم عن الدين.
نه  )2( رواه اأحمد )453/3( واأبوداود )315/3( والرتمذي )332/4( وابن ماجة )785/2( عن اأبي �سرمة  وح�سنَّ

الرتمذي.
)3( تقّدم �س 82.

، و�سححه. )1( رواه الرتمذي )465/4( عن عمر بن اخلطاب 

o b e i k a n d l . c o m



اأخالقيات املهنة يف الإ�سالم 148

ال�سرط الثالث: األ ت�ستلزم خلوة بني الرجل واملراأة

�ُسِرع  والعفاف  والأن�ساب  الأعرا�س  الإ�سالمية على احلفاظ على  ال�سريعة  حر�سًا من 
غ�ّس الب�سر، وعدم �سفر املراأة وحدها دون حمرم، وعدم تربُّج املراأة اأمام الرجال، وعدم 
: )ل يخلوّن رجٌل بامراأة اإل كان ثالثهما ال�سيطان()1(  اخللوة بني الرجل واملراأة، لقوله 
املقا�سد  اأحكام  لها  والو�سائل  بينهما،  املحرم  لالت�سال  و�سيلٌة  اخللوة  اأن  هذا  و�سبب 

والغايات.

واأماكن العمل من املظاّن التي يكرث فيها الختالط بني اجلن�سني كامل�ست�سفيات، لذا فاإن 
على  وحفاظًا  للذريعة،  و�سّدًا  للفتنة،  منعًا  مة  املحرنَّ اخللوة  التورُّع عن  على  يحر�س  امل�سلم 

معة، ودرءًا لإ�ساءة الظن. العفة وال�سُّ

ومن الأ�سرار التي ميكن ح�سولها بالختالط بني اجلن�سني يف العمل:

• الت�ساهل يف النظر بينهما و�سعوبة غ�س الب�سر
م وال�سحك واملمازحة ورمبا اللم�س. ط والتب�سُّ • الت�ساهل يف احلديث والتب�سُّ

• الت�ساهل يف اخللوة
• التزيُّن من كلٍّ منهما لالآخر

• الطالع على العورات غري املق�سود
• ان�سغال الذهن عن العمل

فاإذا كان ذلك يف الختالط ففي اخللوة من باب اأوىل.

وف�سل الرجال عن الن�ساء يف العمل والدرا�سة مطلٌب ل تنفرد به الدول الإ�سالمية، بل 
تطالب به الن�سوة يف الدول العلمانية اأي�سًا من باب اخل�سو�سينَّة، واجلدينَّة يف العمل، ومنع 

�سات وامل�سايقات: التحرُّ
)1( موقع مفكرة الإ�سالم يف الإنرتنت يف 2 �سفر 1427 هـ املوافق 2 مار�س 2006م.
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ففي جمال التنقل للعمل: ن�سرت وكالت الأنباء الآتي: قال »جوبرت فلوري�س«، املتحدث 
اأكرب مدن  ريو دي جانريو، وهى من  اإن  ريو«:  ريو دي جانريو »مرتو  �سبكة قطارات  با�سم 
القطارات  �سبكة  وفى  املدينة  قطارات  ب�سبكة  فقط«  »للن�ساء  عربات  خ�س�ست  الربازيل 

الإقليمية حلماية الراكبات الإناث من التحر�س اجلن�سي. 

وت�سكو الن�ساء باملدينة ب�سورة متزايدة من تعر�سهن لالحتكاك اجل�سدي بالرجال فى 
العربات املكتظة.

ال�سمالية  اخلطوط  �سركة  بداأت  الأملانية:  الأنباء  وكالت  نيودلهي  من  الثاين  واخلرب 
لل�سكك احلديدية بالهند فى تخ�سي�س عدد من عربات القطارات للن�ساء فقط.

وقامت ال�سركة بطالء العربات املخ�س�سة للن�ساء باللون الأحمر وكتبت عليها من اخلارج 
كلمة »�سيدات« باللغة الهندية اإ�سافة اىل و�سع �سورة ل�سيدة على مدخل كل عربة.

واأو�سح بي كيه جويل املدير الإقليمي لل�سركة: اأن هذا الإجراء اتخذ لتجنيب ال�سيدات 
الالتي ي�سافرن مبفردهن التعر�س لأي م�سايقات اأو مالحظات غري لئقة.

واخلرب الثالث: قال متحدث با�سم �سركة كيو اإلكرتيك اليابانية: اإن �سركته تلقت يف العام 
1999 مئات ال�سكاوي من ال�سيدات ترتكز حول تعر�سهن لتحر�سات، ف�ساًل عن مئات اأخري 

يخ�سى اأ�سحابها من الإبالغ عنها، مما جعلها تعلن عن عزمها تخ�سي�س عربات منف�سلة 
لل�سيدات )فقط( يف الأوقات املتاأخرة من الليل، بخطوطها التي تخدم املناطق الغربية من 

العا�سمة، خالل مدة اإجازات بداية العام اجلديد.

تواجه  م�سكلة  اأخطر  تعد  والقطارات  الأنفاق  مبرتو  اجلن�سية  التحر�سات  اأن  ويذكر 
ال�سيدات يف اليابان، لدرجة اأنه تقرر تخ�سي�س �سرطة ن�سائية يف املحطات الكربى لتلقي 

ال�سكاوي فيها واعتقال مرتكبيها!

وقد يقال: اإن هذه الأخبار ل تدل على امل�سايقات يف العمل، ولكن الواقع اأن هذه امل�سكالت 
وقعت ب�سبب خروج املراأة لعملها يوميًا بالقطار.
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اأما يف التعليم: فقد اأو�سح م�سوؤول كبري يف البيت الأبي�س اأن الإدارة ت�سجع العودة اإىل 
عدم الختالط بني البنني والبنات يف املدار�س العامة يف اإطار اإ�سالح الرتبية، كما اأو�سح 
اأن املدار�س التي تود الف�سل بني البنني والبنات �ستمنح متوياًل يفوق املدار�س التي �ستختار 

الإبقاء على النظام املختلط.

وقال اأحد رجال القانون املتخ�س�سني يف النظام الرتبوي بالوليات املتحدة: اإن العديد 
من الدرا�سات التي اأجريت مب�ساهمة طالب وطالبات، اأظهرت اأنه يف بع�س مراحل منوهم، 

ينجز الفتيان والفتيات درا�ستهم بطريقة اأف�سل حني ل يكونون خمتلطني.

الثانوية  املدار�س  يف  البنني  عن  البنات  ف�سل  عن  اأمريكية  م�سوؤولة  قادتها  جتربة  ويف 
جاء على ل�سانها اأنه بعد عامني من التجربة اأثبت التطبيق الوا�سع لهذا النظام اأن الطالبة 
يف الف�سول املتماثلة اأكرث قدرة على التفكري، واأ�سرع ا�ستجابة لتقبل املعلومة، واأكرث تركيزًا 

وا�ستيعابًا للمادة، بدًل من الن�سغال الذهني بزميلها املجاور)1(.

واأحّب اأن اأ�سري هنا اإىل اأن منع الختالط واخللوة ل يعني اأن ل تعمل املراأة عماًل تكت�سب 
به، فالن�ساء كّن يبعن وي�سرتين على عهد النبي  دون اإنكار منه)2(.

ويعجب املرء من بع�س الأنظمة الدولية التي تقول: اإن الف�سل املهني بني اجلن�سني لي�س 
�سارًا باملراأة فح�سب، بل هو اأي�سًا م�سدر رئي�س لفقدان الكفاءة القت�سادية.

ويت�ساءل املرء: كيف حتققت الكفاءة القت�سادية اإذًا يف املجتمعات الإ�سالمية الأوىل؟ 
بل كيف حتققت يف اململكة العربية ال�سعودية مع وجود الف�سل بني اجلن�سني؟ وكيف غابت 
ع بنت معّوذ ر�سي اهلل عنها: كانت اأ�سماء بنت خمربة تبيع العطر باملدينة )رواه اإ�سحاق بن  )2( عن الربيِّ

راهوية يف م�سنده ب�سنٍد ح�سن: 142/5(. وعن اأن�س  قال: كانت باملدينة امراأة عطارة ت�سمى حولء 
بنت ثويب )رواه الطرباين يف الأو�سط ب�سند فيه �سعف: جممع الزوائد: 292/4(. وقال الكتاين: كانت 
مليكة والدة ال�سائب بن الأقرع تبيع العطر، وكانت اأم املوؤمنني زينب بنت جح�س ر�سي اهلل عنها امراأة 
اأ�سرتي  امراأة  اإين  ر�سول اهلل،  يا  الأمنارية:  قيلة  وقالت  به.  وتت�سدق  وتخرز  تدبغ  اليد، فكانت  �سناع 

واأبيع. )الكتاين/امل�سدر ال�سابق: 116 ،52 ،40/2(.
)1( رواه الرتمذي و�سححه، وتقدم.
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الكفاءة القت�سادية مع عدم وجود الف�سل بني اجلن�سني يف كثرٍي من الدول؟! ومنها الدول 
الأكرث فقرًا يف العامَل.

ال�سرط الرابع: الوفاء بالعقد: 

لقوله �سبحانه: زبژ  ژ  ڑ  ڑ  کرب ]املائدة:1[، وقوله عز وجل: زبۆ  
: )املوؤمنون عند �سروطهم()1(، ما مل  ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ     ۅ  رب ]الإ�سراء: 34[، وقوله 
: )من ا�سرتط �سرطًا لي�س  يت�سمن العقد حمرمًا، فاإنه ل يجوز حينئذ اللتزام به، لقوله

يف كتاب اهلل فهو باطل واإن ا�سرتط مئة �سرط()2(.

ومن الوفاء بالعقد توفية الأجري اأجره تامًا ح�سب التفاق، لقوله  )ثالثة اأنا خ�سمهم 
اأجريًا  ا�ستاأجر  ورجٌل  ثمنه،  فاأكل  حرًا  باع  ورجٌل  غدر،  ثم  بي  اأعطى  رجٌل  القيامة:  يوم 

فا�ستوفى منه ومل يعِطه اأجره()3(.

فال يجوز تاأخري اإعطاء العامل اأجره الذي كان ينتظره طوياًل، بل الواجب اإعطاوؤه الأجر 
مبجرد انتهائه من عمله، اأو يف الوقت املتفق عليه بينه وبني رب العمل، قال �سبحانه يحكي 
قول ابنة الرجل ال�سالح: زبگ   گ  گ  گ         ڳ   ڳ  ڳ  ڳرب ]الق�س�س: 25[، وقال 
تعاىل عن مو�سى واخل�سر: زبڃ  ڃ      ڃ  ڃ  چ  چ   چچ   ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍرب 
: )مطل  وقال  يجّف عرقه()4(،  اأن  قبل  اأجره  الأجري  )اأعطوا   : وقال   ،]77 ]الكهف: 

الغنّي ظلم()5(، وقال: )يلُّ الواجد يحّل عر�سه وعقوبته()6( واللّي هو املطل اأي التاأخري.
)2( رواه البخاري )البيوع/البيع وال�سراء مع الن�ساء - 2047( وم�سلم )العتق/اإمنا الولء ملن اأعتق - 1504( 

عن اأم املوؤمنني عائ�سة ر�سي اهلل عنها.
)3( رواه البخاري عن اأبي هريرة وتقدم.

)4( رواه الطحاوي، والبيهقي )121/6( عن اأبي هريرة ب�سنٍد ح�سن لغريه )الرتغيب والرتهيب للمنذري: 
15/3، وفي�س القدير: 563/1(.

اأبي  عن   )1564  - الغني  مطل  )امل�ساقاة/حترمي  وم�سلم   )2166  - )احلوالت/احلوالة  البخاري  رواه   )5(
. هريرة 

. و�سححه  )6( رواه اأبوداود )313/3( والن�سائي )316/7( وابن ماجة )811/2( عن ال�سريد بن �سويد الثقفي 
احلاكم )102/4( ووافقه الذهبي.

)1( رواه البخاري )البيوع/اإذا ا�سرتى �سيئًا لغريه بغري اإذنه فر�سي - 2102( عن ابن عمر ر�سي اهلل عنهما.
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ر فيها اأرباب الأعمال اأجور عمالهم، فاأدى ذلك  وقد ا�ستهرت كثرٌي من احلالت التي اأخنَّ
العمل  اأوقات  غري  يف  النظامي  غري  والعمل  الوافدة،  العمالة  قبل  من  اجلرمية  كرثة  اإىل 
وال�سكاوى يف  الأعمال،  اأ�سحاب  بع�س  والعتداء على  للعامل،  ال�سخ�سية  النفقات  لتغطية 
مكاتب العمل تغ�ّس بذلك، وهو ظلم ل ير�ساه اهلل تعاىل ول املوؤمنون، ويجب معاقبة كل من 
ويخالف  املجتمع بطريقٍة غري مبا�سرة،  والف�ساد يف  باب اجلرمية  ويفتح  يظلم عباد اهلل، 

نظام العمل املو�سوع من قبل الدولة.

وبعك�س ذلك يف اجلانب الإيجابي توجد فئٌة من اأ�سحاب الأعمال يح�سنون اإىل العامل 
اإذا راأوا ن�ساطه،  اإ�سافيًا  اأجرًا  اأو يعطونه  ونه له،  اأو ينمُّ اأجره قبل انتهاء املدة،  فيعطونه 
]البقرة:  زبھھ  ھ    ھ  ے    ےرب  اإىل عباد اهلل، قال �سبحانه:  الإح�سان  وذلك من 
اأجرته،  اأخذ  الأجري دون  اأجريًا ثم ذهب  ا�ستاأجر  الذي  الرجل  اأمانة ذلك  ولنتاأمل   ]195

امل�سهورة  الثالثة  النفر  حادثة  وذلك يف  وطلبه!  له حتى جاء  املال؟ مناه  رب  فعل  فماذا 
ت عليهم الغار، فتو�سلوا اإىل اهلل  الذين اآواهم املبيت اإىل غار، ثم تدحرجت �سخرة ف�سدنَّ

باأف�سل اأعمالهم.

: )قال الثالث: اللهم اإين ا�ستاأجرت اأجراء فاأعطيتهم اأجرهم، غري رجل واحد  قال 
يا  فقال:  بعد حني،  الأموال، فجاءين  منه  اأجره حتى كرثت  رت  فثمنَّ له وذهب،  الذي  ترك 
اأدِّ اإيلنَّ اأجري، فقلت له: كل ما ترى من اأجلك من الإبل والبقر والغنم والرقيق.  عبداهلل، 
فقال: يا عبداهلل، ل ت�ستهزئ بي. فقلت: اإين ل اأ�ستهزئ بك. فاأخذه كله فا�ستاقه فلم يرتك 
فانفرجت  فيه،  نحن  ما  عّنا  فافرج  وجهك  ابتغاء  ذلك  فعلُت  كنُت  فاإن  اللهم  �سيئًا.  منه 

ال�سخرة، فخرجوا مي�سون()1(.

. )1( �سحيح البخاري )العلم/ف�سل العلم - 59( عن اأبي هريرة 
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مدخل

والوظيفة  اأهلية،  اأو  وظيفة حكومية  تكون  اأن  اإما  ال�سعودية  العربية  اململكة  الوظيفة يف 
رقم)1(  املدنية  اخلدمة  جمل�س  بقرار  ال�سادر  املدنية  اخلدمة  نظام  يحكمها  احلكومية 
ديوان  ورد بخطاب  القرار ح�سبما  الكرمي على  املقام  هـ ومتت موافقة   1397 /7 /27 وتاريخ 

رئا�سة جمل�س الوزراء رقم 18562 وتاريخ 20 / 7/ 1397هـ.

ويـمـكن الطالع علـيه مـن خــالل موقع وزارة اخلدمة املدنية على الإنرتنت:

http://www.mcs.gov.sa

بقرار  الوزراء  ال�سادر مبوافقة جمل�س  والعمال  العمل  الأهلية يحكمها نظام  والوظيفة 
رقم 745 بتاريخ 32، 1389/8/24هـ واملر�سوم امللكي رقم م/ 2بتاريخ 6/ 9/ 1398 هـ، وميكن 

الطالع عليه من خالل موقع وزارة العمل على الإنرتنت:

http://www.mol.gov.sa

و�ساأتناول ما يتعلق باأخالقيات املهنة يف النظامني بعون اهلل.
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الف�سل الأول
 اأخالقيات املهنة يف نظام اخلدمة املدنية

يتعلق  ما  وهو  املهنة،  اأخالقيات  يف  اجلوانب  بع�س  عن  املدنية  اخلدمة  نظام  ث  حتدنَّ
ب�سروط التعيني، وموؤهالت املوظف، واحلفاظ على الأ�سرار، واللتزام بوقت الدوام، وعالج 
وواجباته،  املوظف،  حقوق  وبنّي  املن�سب،  وا�ستغالل  كالر�سوة،  ال�سلبية  الأخالقيات  بع�س 

واجلزاءات العقابية يف حال املخالفة املتعمدة.

ويالحظ اأن هذه اجلوانب النظامية تتفق مع تعاليم الإ�سالم التي دللت عليها فيما �سبق، 
لذا فاإن اللتزام بهذه النظم يعّد التزامًا باأحكام ال�سريعة كما اأنه التزام وظيفّي، وهذا يعني 
لأنه  النظام  تنفيذ  تعاىل على  الأجر من اهلل  ي�ست�سعر  الأنظمة، حيث  املوظف على تطبيق 

طاعٌة هلل تعاىل، ولولة الأمر، وحتقيق للم�سلحة العامة النافعة للم�سلمني.

املبحث الأول: املواد الأخالقية:

املادة الأوىل: الكفاءة: مما يتعلق باأخالقيات املهنة اأن يكون املوظف كفئًا لتويل م�سوؤولية 
د الأمر اإىل غري اأهله فانتظر ال�ساعة()1(  : )اإذا و�سِّ الوظيفة، وهذا ما يدل عليه قوله 
وتو�سيد الأمر اإىل غري اأهله، اأي: اإىل غري الأكفاء. ولذا كان  يويل الأكفاء يف الوظائف، 
فوىل عبداهلل بن اأم مكتوم على اإمامة ال�سالة)2(، ووىل زيد بن حارثة)3(، ثم ابنه اأ�سامة 

على اجليو�س)4(، ووىل بالًل على الأذان)5(.

: ا�ستخلف ر�سول اهلل  ابن اأم مكتوم على  )2( رواه ال�سياء يف املختارة باإ�سناٍد ح�سن )91/7( عن اأن�س 
املدينة مرتني ي�سلي بهم وهو اأعمى.

)3( رواه البخاري )املغازي/غزوة موؤتة - 4013(.

)4( رواه البخاري )املغازي/بعث النبي  اأ�سامة بن زيد - 4198(.
)5( رواه البخاري )الأذان/بدء الأذان - 579(.

)1( تقدم تخريجه.
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فيه: اجلدارة هي  فجاء  الكفاءة  على  الأوىل  مادته  املدنية يف  نظام اخلدمة  ن�س  وقد 
الأ�سا�س يف اختيار املوظفني ل�سغل الوظيفة العامة، واجلدارة متثل جمموع عنا�سر و�سفات 
ال�سلوك،  وح�سن  واملواظبة،  الإدارية  والكفاءات  الفنية  بالكفاءة  تت�سل  ال�سخ�س  ذاتية يف 

وغري ذلك من املالءمات املرتوكة لتقدير الإدارة.

وورد اأي�سًا يف املادة الرابعة من نظام اخلدمة املدنية ما يو�سح بع�س جمالت الكفاءة، 
فجاء يف �سروط التعيني: اأن يكون املوظف: 

• ح�سن ال�سرية وال�سلوك.
الأمانة حتى  اأو  بال�سرف  اأو بحب�سه يف جرمية خملة  • غري حمكوم عليه بحٍد �سرعّي 

مي�سي على انتهاء تنفيذ احلد اأو ال�سجن ثالث �سنوات على الأقل.

• غري مف�سول من خدمة الدولة لأ�سباب تاأديبية ما مل يكن قد م�سى على �سدور قرار 
الف�سل ثالث �سنوات على الأقل.

ۓ   ے   زبے    �سبحانه:  قوله  املدنية  اخلدمة  وزارة  �سعار  كان  ال�سرط  لهذا  وتاأكيدًا 
ۓ  ڭ  ڭرب ]الق�س�س: 26[

املادة الثانية: اللتزام بوقت الدوام: تقدم اأن من الأمانة اأن يحافظ املوظف على وقت 
وظيفته فال ي�سرف �سيئًا منه يف غري م�سلحتها، واأن الت�سيب يف الوظيفة حرام؛ لأنه غ�س 
وخيانة واأكل لأموال الدولة بالباطل، وقد اأكد نظام اخلدمة املدنية يف مادته احلادية ع�سرة 

على ما يلي: يجب على املوظف اأن يخ�س�س وقت العمل لأداء واجبات وظيفته.

�س نف�سه للعقوبة. وهذا الإلزام يعني اأن من مل يلتزم بهذا الواجب فاإنه يعرِّ

وفروعها  الوظيفية  الأمانة  �سور  من  اأن  تقدم  الأ�سرار:  على  املحافظة  الثالثة:  املادة 
هـ  فقرة  ع�سرة/  الثانية  مادته  يف  املدنية  اخلدمة  نظام  اأكد  وقد  الأ�سرار،  على  احلفاظ 
هذا الواجب، فجاء فيه: يحظر على املوظف خا�سة اإف�ساء الأ�سرار التي يطلع عليها بحكم 
وظيفته. ويطلب من املوظف اللتزام بهذا الواجب، �سواء كان على راأ�س العمل اأو حتى بعد 
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تركه اخلدمة، ويق�سد بالأ�سرار الوظيفية تلك املعلومات اأو البيانات التي يطلع عليها بحكم 
�سغله للوظيفة، والتي قد تبقى خافيًة عن البعيدين. 

اأخالقيات املهنة املتفق عليها،  املعاملة احل�سنة مع املراجعني: وهي من  الرابعة:  املادة 
وقد تقدمت اأدلتها من الكتاب وال�سنة، واأكد نظام اخلدمة املدنية يف املادة احلادية ع�سرة 
اللباقة يف ت�سرفاته مع اجلمهور،  اآداب  اأن يراعي  على ما يلي: يجب على املوظف خا�سة 

وروؤ�سائه، وزمالئه، ومروؤو�سيه.

اأحيانًا بالذوق حيث جتمع جملة من  وهذه الآداب من الإ�سالم وهي ما ي�سطلح عليها 
الأخالق الإ�سالمية، كالتب�سم، والكلمة الطيبة، واحرتام الكبري، والرفق.. وغري ذلك.

كما اأكد يف مادته الثانية ع�سرة/فقرة )1( على ا�ستعمال الرفق مع املراجعني وهو من 
الأخالق احل�سنة: على املوظف ا�ستعمال الرفق مع اأ�سحاب امل�سالح املت�سلة بعمله، واإجراء 

الت�سهيالت واملعامالت املطلوبة لهم يف دائرة اخت�سا�سه ويف حدود النظام.

ل  اأن  ونزاهته  املوظف  اأمانة  يف  يدخل  ومما  املن�سب:  ا�ستغالل  عدم  اخلام�سة:  املادة 
ي�ستغل من�سبه مل�ساحله ال�سخ�سية، وقد قدمت ذلك باأدلته يف الأمانة، واأكد نظام اخلدمة 
املدنية على هذه النزاهة يف مادته الثانية ع�سرة/ فقرتي اأ، ب: يحظر على املوظف خا�سة 

اإ�ساءة ا�ستعمال ال�سلطة الوظيفية، وا�ستغالل النفوذ.

ح�سن  ا�سرتط  املدنية  اخلدمة  نظام  كان  واإذا  الآداب:  على  املحافظة  ال�ساد�سة:  املادة 
ال�سرية وال�سلوك لتعيني املوظفني، فاإنه يزيد على ذلك اأن يحافظ املوظف على خلقه و�سلوكه 
الإ�سالمي اأثناء اأدائه العمل، وخارج العمل، فجاء يف املادة احلادية ع�سرة/ فقرة اأ: يجب 
على املوظف خا�سة اأن يرتفع عن كل ما يخل ب�سرف الوظيفة والكرامة، �سواء كان ذلك يف 

حمل العمل اأو خارجه.

اإ�ساءة  الإ�سالمي يف حياته فيبتعد عن  اأن يتمثل اخللق  امل�سلم على  وهذا يعني املوظف 
والغ�س،  امل�سكرات،  عن:  البتعاد  ي�سمل  وا�سع  مفهوم  وهو  �سكل،  باأي  وكرامته  �سمعته 

والتدلي�س، والتزوير، وخمالفة املروءة.
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املادة ال�سابعة: طاعة امل�سوؤولني: تقدم اأن من �سروط الوظيفة اأن تكون مباحة، فما دامت 
كذلك فاإن املوظف داخل يف قوله �سبحانه )يا اأيها الذين اآمنوا اأطيعوا اهلل واأطيعوا الر�سول 
اخلدمة  نظام  واأكد  اأمركم()1(،  اهلل  وله  من  )وتطيعوا   : وقوله  منكم(،  الأمر  واأويل 
املدنية يف مادته احلادية ع�سرة/ فقرة ج على هذا املبداأ: يجب على املوظف خا�سة اأن ينفذ 

الأوامر ال�سادرة اإليه بدقة واأمانة يف حدود النظم والتعليمات.

حما�سبة  ذكرها  �سبق  التي  املهنة  اأخالقيات  ومن  املوظفني:  حما�سبة  الثامنة:  املادة 
يف  املدنية  اخلدمة  نظام  اأكد  وقد  العمل،  اأداء  يف  والن�سباط  النزاهة  ل�سمان  املوظفني 
مادته ال�ساد�سة والثالثني على ذلك فجاء فيه: تعّد تقارير دورية عن كل موظف وفق لئحة 

ي�سدرها رئي�س جمل�س اخلدمة املدنية)2(.

قلت: وحتى تكون هذه التقارير ت�سويرًا لنزاهة املوظف، فيجب اأن تكون التقارير نزيهة 
ل حتابي املوظف وجتامله من اأجل م�سالح �سخ�سية اأو غري ذلك من املوؤثرات.

املبحث الثاين: احلقوق)3(:

اأن يح�سل على حقوقه  املوظف  له حقوًقا، ومن حق  فاإن  واجباٍت  املوظف  اأن على  كما 
كاملًة ما دام يوؤدي واجبه، وهو ما يدل عليه قوله �سبحانه: زبۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   

ه()4(. : )فاأعِط كلنَّ ذي حقٍّ حقنَّ ۅرب ]الن�ساء: 58[ وقوله 

وقد كفل نظام اخلدمة املدنية ولوائحه التنفيذية للموظف حقوقًا مالية ومعنوية مقابل 
اأداء واجبات وم�سوؤوليات الوظيفة، منها ما هو دائم وم�ستمر طوال اخلدمة، ومنها ما ي�سرف 

ملرة واحدة، اأو ب�سفة مقطوعة، اأو معلق ب�سبب معني، ومن اأهم هذه احلقوق ما يلي: 

)2( الالئحة املعمول بهاهي »لئحة تقومي الأداء الوظيفي« ال�سادرة يف عام 1404 هـ.
املدنية  اخلدمة  مبادئ  را�سد:  وال�سنيدي/عبداهلل  �سابق،  اخلمي�س/مرجع  عن:  نقاًل  الفقرة  هذه   )3(

وتطبيقاتها يف اململكة العربية ال�سعودية )239 - 330(.
)4( رواه البخاري )ال�سوم/من اأق�سم على اأخيه ليفطر - 1867( عن اأبي جحيفة.

)1( �سدر النظام �سنة 1391 هـ.
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اأ( احلقوق واملزايا املالية: 

-1 الراتب: هو املقابل املادي الذي يتقا�ساه املوظف يف نهاية كل �سهر هجري نظري ما 
املدنية  نظام اخلدمة  )16( من  املادة  اأثناء خدمته، حيث ن�ست  يوؤديه من عمل يف 
الراتب  ويتحدد  العمل(  مبا�سرته  تاريخ  من  اعتبارًا  راتبه  املوظف  )ي�ستحق  على: 
ح�سب ال�سلم اخلا�س بالرواتب واملرتبة التي ي�سغلها املوظف ول يدخل فيه اأي دخل 

اآخر �سواء كانت بدلت اأو غريها. ما عدا العالوة فاإنها تعد جزءًا من الراتب.

-2 العالوة: هي املبلغ املايل الذي ي�ساف اإىل راتب املوظف ح�سب مرتبته ب�سفة دورية، 
َت�سب جزءًا من الراتب الأ�سا�سي حيث ن�ست املادة )17( من نظام اخلدمة املدنية  وحُتْ
وذلك  النظام  بهذا  امللحق  الرواتب  �سلم  وفق  العالوة  املوظف  يلي: )مينح  ما  على 
بنقله من الدرجة التي ي�سغلها اإىل الدرجة الآتية لها مبا�سرة يف املرتبة نف�سها ويتم 

هذا النقل من اأول �سهر حمرم من كل �سنة(.

ب( الإجـازات: 

�سروط منحها ومن هذه  توافرت  اإذا  الإجازات  بعدد من  اأثناء خدمته  املوظف يف  يتمتع 
�سنوات  من  �سنة  كل  يومًا  ثالثون  قدرها  عادية  اإجازة  املوظف  )ي�ستحق  العادية  الإجازات 
اخلدمة براتب كامل ي�سرف مقدمًا ح�سب اآخر راتب يتقا�ساه املوظف( وفقًا للمادة )28 /1( 
من اللوائح التنفيذية لنظام اخلدمة املدنية. واإذا انتهت خدمة املوظف دون اأن يتمتع باإجازاته 

يتم تعوي�سه عما هو م�ستحق له من الإجازات يف حدود ثالثة اأ�سهر.

املبحث الثالث: العقوبات:

عقوبات  وهناك  الوظيفية  حياته  اأثناء  يف  املوظف  على  تطبق  تاأديبية  عقوبات  هناك 
تاأديبية تطبق على املوظف بعد انتهاء خدمته، فقد اأورد نظام تاأديب املوظفني)1( العقوبات 
التاأديبية التي يجوز توقيعها على املوظفني املدنيني يف الدولة عدا اأع�ساء ال�سلك الق�سائي 

وموظفي الأ�سخا�س املعنوية العامة واملوؤ�س�سات العامة يف اأثناء خدمته.

)1( اخلمي�س/ مرجع �سابق، وال�سنيدي/ مرجع �سابق )388 - 353(.
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العقوبات التاأديبية التي يجوز توقيعها على املوظف يف اأثناء خدمته:

 )32( تتم معاقبة املوظف باإحدى العقوبات الآتية والواردة على �سبيل احل�سر يف املادة 
من نظام تاأديب املوظفني.

اأوًل: بالن�سبة ملوظفي املرتبة العا�سرة فما دون اأو ما يعادلها: 

1( الإنذار.

2( اللوم.

3( احل�سم من الراتب مبا ل يتجاوز �سايف راتب ثالثة اأ�سهر على األ يتجاوز املح�سوم 
�سهريًا ثلث �سايف الراتب ال�سهري.

4( احلرمان من عالوة دورية واحدة.

5( الف�سل، وهذه العقوبة كما اأ�سرنا ل ميلك توقيعها اإل ديوان املظامل.

ثانيًا: بالن�سبة للموظفني الذين ي�سغلون املرتبة احلادية ع�سرة فما فوق اأو ما يعادلها:

1( اللوم.

2( احلرمان من عالوة دورية واحدة.

3( الف�سل.

وتطبق العقوبات ال�سابق ذكرها اأي�سًا على بع�س الفئات الوظيفية التي تنظم اأو�ساعها 
الوظائف  بالئحة  امل�سمولني  مثل  بها،  خا�س  تاأديبي  نظام  يوجد  ول  خا�سة،  بلوائح 

ال�سحية)1(.

يتعلق  فيما  الوظيفة  لأنظمة  املخالفني  املوظفني  م�ساءلة  والتحقيق  الرقابة  هيئة  وتتوىل 
بق�سايا ال�سرف، واإ�ساءة ا�ستعمال ال�سلطة، واحلدود ال�سرعية، ويتوىل ديوان املظامل الق�ساء 
وهناك  بالأخالقيات،  تتعلق  التي  العقوبات  بع�س  على  املدنية  اخلدمة  نظام  وين�ّس  فيها، 

بتـاريـخ   15 رقـم  امللكي  وباملـر�سوم  هـ،   1382/2/29 بتاريخ   144 برقم  الــوزراء  جمل�س  من  النظام  �سدر   )1(
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اأنظمة خا�سة ببع�س املخالفات الوظيفية، كنظام مكافحة الر�سوة، ونظام مكافحة التزوير، 
واأجتزئ من كل منهما ما يهم البحث.

نظام مكافحة الر�سوة)1(:

وتعديله مرات  وقد جرى جتديده  العقوبات،  تطبيق  الأنظمة يف  اأقوى  النظام من  هذا 
يوؤدي  ومبا  اخت�سارًا  بع�سها  على  �ساأقت�سر  مادة،   23 يف  وهو  1412هـ،  عام  اآخرها  عدة، 

الغر�س)2(:

املادة الأوىل: كل موظف عام طلب لنف�سه اأو لغريه، اأو قبل اأو اأخذ وعدًا اأو عطية لأداء 
عمل من اأعمال وظيفته، اأو يزعم اأنه من اأعمال وظيفته ولو كان هذا العمل م�سروعًا، يعد 
مرت�سيًا ويعاقب بال�سجن مدة ل تتجاوز ع�سر �سنوات، وبغرامة ل تزيد عن مليون ريال، اأو 
باإحدى هاتني العقوبتني ول يوؤثر يف قيام اجلرمية جتاه ق�سد املوظف اإىل عدم القيام بالعمل 
الذي وعد به. )اأي اأن العقوبة ت�ستحق للموظف املرت�سي، ولو مل ينِو القيام بالعمل الذي وعد 

به، ما دام اأنه طلب اأو وِعد باأخذ الر�سوة( 

املادة الثانية: كل موظف عام طلب لنف�سه اأو لغريه، اأو قبل، اأو اأخذ وعدًا اأو عطية لالمتناع 
عن عمل من اأعمال وظيفته، اأو يزعم اأنه من اأعمال وظيفته، ولو كان هذا المتناع م�سروعًا 
يعد مرت�سيًا ويعاقب بالعقوبة املن�سو�س عليها يف املادة الأوىل من هذا النظام، ول يوؤثر يف 

قيام اجلرمية اجتاه ق�سد املوظف اإىل عدم القيام مبا وعد به(.

رته املادة )11( من نظام اخلدمة   ومعنى الوعد اأو العطية يف الفقرتني ال�سابقتني هو ما ف�سنَّ
املدنية مبا ياأتي: )يعترب من قبيل الوعد اأو العطية يف تطبيق هذا النظام كل فائدة اأو ميزة 
ميكن اأن يح�سل عليها املرت�سي اأيًا كان نوع هذه امليزة اأو تلك الفائدة اأو ا�سمها)3(، �سواء 

اأكانت مادية اأم غري مادية(.
1382/3/7 هـ. )جرائم التزوير والر�سوة يف اأنظمة اململكة العربية ال�سعودية: د. عبدالفتاح خ�سر - ط 

الثانية 1410 هـ، �سفحة 315 وما بعدها(.
)2( لن يكون عر�س املواد بالرتتيب بل مبا ينا�سب ال�سياق.

)3( راجع ما �سبق ذكره حول الهدايا الوظيفية.
)1( العثيمني/مرجع �سابق )148(.
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وي�سرتك يف العقوبة كل من �ساهم يف الر�سوة ح�سب ما جاء يف )املادة العا�سرة: يعاقب 
بالعقوبة  النظام،  هذا  يف  الواردة  اجلرائم  اإحدى  يف  ا�سرتك  من  وكل  والو�سيط  الرا�سي 
املن�سو�س عليها يف املادة التي جترمها، ويعترب �سريكًا يف اجلرمية كل من اتفق اأو حر�س اأو 
�ساعد يف ارتكابها، مع علمه بذلك، متى متت اجلرمية بناًء على هذا التفاق اأو التحري�س 

اأو امل�ساعدة(.

بل وي�سدد النظام على معاقبة من عر�س الر�سوة على اأحد املوظفني العامني ولو مل تقبل 
ففي املادة التا�سعة: )من عر�س ر�سوة ومل تقبل منه يعاقب بال�سجن مدة ل تتجاوز  منه، 

ع�سر �سنوات، وبغرامة ل تزيد عن مليون ريال، اأو باإحدى هاتني العقوبتني(.

بال�سجن، ففي  الر�سوة يف حال احلكم عليه  لهذه  نتيجًة  املوظف من عمله  يف�سل  وقد 
املادة )14 /30( من نظام تاأديب املوظفني: »يف�سل املوظف بقوة النظام لأ�سباب تاأديبية يف 

احلالت الآتية........: ومنها: اإذا حكم عليه بال�سجن يف جرمية خملة بال�سرف والأمانة«.

نف�سه:  النظام  من   )30/  16( املادة  يف  جاء  ما  هي  والأمانة  بال�سرف  املخلة  واجلرائم 
»اجلرائم املخلة بال�سرف والأمانة منها: الر�سوة، والتزوير، وهتك العر�س، وخيانة الأمانة، 

والختال�س، والن�سب والحتيال، وجرائم املخدرات«.

يف  والدخول  العامة،  الوظائف  تويل  من  بالر�سوة  املعاقب  يحرم  للف�سل  واإ�سافًة 
املناق�سات اأو التوريدات، اأو التزامات الأ�سغال العامة التي جتريها احلكومة ح�سب ما جاء 

يف املادة الثانية ع�سرة)1(.

واإذا كان النظام يعاقب من يرت�سي؛ فاإنه يكايفء من ميتنع عن الر�سوة، اأو يدل عليها، 
ففي املادة ال�سابعة ع�سرة من نظام مكافحة الر�سوة )كل من اأر�سد اإىل جرمية من اجلرائم 
املن�سو�س عليها يف النظام، واأدت معلوماته اإىل ثبوت اجلرمية، ومل يكن را�سيًا اأو �سريكًا اأو 
و�سيطًا، مينح مكافاأة ل تقل عن خم�سة اآلف ريال، ول تزيد عن ن�سف قيمة املال امل�سادر، 
وتقدر املكافاأة اجلهة التي حتكم يف اجلرمية، ويجوز لوزارة الداخلية �سرف مكافاأة اأعلى 

من املبلغ الذي يحدد مبقت�سى هذه املادة وذلك بعد موافقة رئي�س جمل�س الوزراء عليها(.

)1( �سدر نظام مكافحة التزوير بقرار جمل�س الوزراء رقم 653 وتاريخ 25/11/1380 هـ، وتوج باملر�سوم امللكي 
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* نظام مكافحة التزوير)1(:

التزوير جرمية يف الإ�سالم؛ لأنها من الغ�ّس والتدلي�س والكذب، وقد قال )من غ�س فلي�س 
منا()2(، ونظرًا لأن الدول تعاين من الع�سابات التي احرتفت التزوير، ل يف بالدها فح�سب، 
يًا، وعلى م�ستوى غايٍة يف الدقة، لذا فاإن الدولة الإ�سالمية يجب اأن تكون  بل اأ�سبح عملها قارِّ
حري�سة على تطبيق النظام، وحماية موظفيها ومواطنيها من الوقوع يف �سَرك التزوير منهم 
التزوير،  مبكافحة  خا�سًا  نظامًا  و�سعت  ال�سعودية  العربية  واململكة  عليهم،  اآخرين  من  اأو 
ع�سرة  خم�س  يف  والنقود  العمالت  بتزوير  خا�سًا  ونظامًا  مادة،  ع�سرة  اإحدى  على  ي�ستمل 

مادة، و�ساأقت�سر منه على ما يهم البحث:

العامة  الدوائر  لإحدى  اأو عالمة عائدة  اأو مي�سمًا  قلد خامتًا  اأو  ر  زونَّ الثانية: من  املادة 
بدولة  خا�سة  اأو  الأجنبية،  البالد  يف  ال�سعودية  للممثليات  اأو  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف 
الأختام  اأو  العالمات  اأو  التواقيع  ا�ستعمال  اأو �سهل  ا�ستعمل  اأو  العامة.  اأو بدوائرها  اأجنبية 
املذكورة، عوقب بال�سجن من ثالث اإىل خم�س �سنوات، وبغرامة من ثالثة اآلف اإىل ع�سرة 

اآلف ريال.

واملادة الثالثة: اإذا كان مرتكب الأفعال الواردة يف املادتني الأوىل والثانية من هذا النظام 
اأو امل�سرتك فيها موظفًا عامًا اأو ممن يتقا�سون مرتبًا من خزينة الدولة العامة يحكم عليه 

باأق�سى العقوبة.

ال�سركات �سواء  اأو �سندات  اأو زور الأوراق اخلا�سة بامل�سارف  الرابعة: من قلد  واملادة 
كانت امل�سارف اأو ال�سركات �سعودية اأو اأجنبية، اأو قلد اأو زور الطوابع الربيدية والأمريية 
اأو  �سنع  اأو  املالية،  ودوائر  املال  بيوت  واإي�سالت  اخلزينة  على  ال�سرف  واإ�سناد  ال�سعودية 
اقتنى الأدوات العائدة لتزوير ال�سندات والطوابع املذكورة بق�سد ا�ستعمالها لنف�سه اأو لغرية، 
عوقب بال�سجن من ثالثة اإىل ع�سر �سنوات وبغرامة ترتاوح من ثالثة اإىل ع�سرة اآلف ريال. 
ج  بالرقم 114 وتاريخ 1380/11/25 هـ، ومت تعديله بقرار جمل�س الوزراء رقم 550 وتاريخ 1382/11/3 هـ، وتوِّ

باملر�سوم امللكي رقم 53 وتاريخ 1382/11/5 هـ.
)2( رواه م�سلم وتقدم تخريجه.

)1( هذه املادة والتي تليها اأ�سيفتا يف جل�سة جمل�س الوزراء يف 1426/7/4 هـ.
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ويغرم الفاعل الأ�سلي وال�سريك بالإ�سافة اإىل العقوبات ال�سابقة بجميع املبالغ التي ت�سبب 
بخ�سارتها للخزينة اأو لل�سركات اأو امل�سارف اأو لالأفراد.

واملادة اخلام�سة: كل موظف ارتكب اأثناء وظيفته تزويرًا ب�سنع �سك اأو اأي خمطوط ل 
اأ�سل له اأو حمرف عن الأ�سل عن ق�سد، اأو بتوقيعه باإم�ساء اأو خامت اأو ب�سمة اإ�سبع مزورة، 
اأو اتلف �سكًا ر�سميًا اأو اأوراقًا لها قوة الثبوت �سواء كان الإتالف كليًا اأو جزئيًا، اأو زور �سهادة 
درا�سية اأو �سهادة خدمة حكومية اأو اأهلية، اأو اأ�ساء التوقيع على بيا�س اوؤمتن عليه، اأو باإثباته 
وقائع واأقوال كاذبة على اأنها وقائع �سحيحة واأقوال معرتف بها.... اأو بتدوينه بيانات واأقوال 
غري التي �سدرت عن اأ�سحابها، اأو بتغري اأو حتريف الأوراق الر�سمية وال�سجالت وامل�ستندات 
باحلك اأو ال�سطب، اأو بزيادة كلمات اأو حذفها واإهمالها ق�سدًا، اأو بتغيري الأ�سماء املدونة يف 
الأوراق الر�سمية وال�سجالت، وو�سع اأ�سماء غري �سحيحة اأو غري حقيقية بدًل عنها، اأو بتغيري 
الأرقام يف الأوراق وال�سجالت الر�سمية، بالإ�سافة، اأو احلذف، اأو التحريف، عوقب بال�سجن 

من �سنة اإىل خم�س �سنوات.

واملادة ال�ساد�سة: يعاقب الأ�سخا�س العاديون الذين يرتكبون اجلرائم املن�سو�س عليها 
عليها  املن�سو�س  والأوراق  املزورة  والأوراق  الوثائق  ي�ستعملون  الذين  اأو  ال�سابقة،  املادة  يف 
املذكورة،  املادة  يف  عليها  املن�سو�س  بالعقوبات  حقيقتها،  من  علم  على  ال�سابقة  املادة  يف 

وبغرامة مالية من األف اإىل ع�سرة اآلف ريال.

واملادة الثامنة: كل موظف اأو مكلف بخدمة عامة اأو مهنة طبية اأو �سحية اأعطى وثيقة اأو 
�سهادة اأو بيانًا ل�سخ�س اآخر على خالف احلقيقة وترتب على ذلك جلب منفعة غري م�سروعة 

اأو اإحلاق �سرر باأحد النا�س، يعاقب بال�سجن من خم�سة ع�سر يومًا اإىل �سنة.

ال�سابقة  املادة  املذكورين يف  الأ�سخا�س  اأحد  توقيع  اأو  ا�سم  انتحل  التا�سعة: من  واملادة 
لتزوير الوثيقة امل�سدقة، اأو حرف اأو زور يف وثيقة ر�سمية اأو يف حفيظة نفو�س اأو جواز �سفر 
اأو رخ�سة اإقامة اأو تاأ�سرية من التاأ�سريات الر�سمية للدخول اأو املرور اأو الإقامة اأو اخلروج 
من اململكة العربية ال�سعودية، عوقب بال�سجن من �ستة اأ�سهر اإىل �سنتني وبالغرامة من مئة 

اإىل األف ريال.
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اأو حّرف، بطريق  اآخر  ل�سخ�س  اأو خامتًا  توقيعًا  ر  زونَّ اأو  قلنَّد  من  الـعا�سرة:  والـمـادة 
اإىل  �سنة  من  بال�سجن  عوقب  خا�سة  وثيقة  اأي  اأو  �سندًا  الـتغيري،  اأو  ال�سـطب  اأو  الـحك 

ثالث �سنوات.

ر بطاقة وفاء اأو �سحب مما ت�سدره البنوك اأو املوؤ�س�سات  واملادة الثالثة ع�سرة)1(: كل من زونَّ
املالية املرخ�سة باأن ا�سطنعها، اأو قلنَّدها، اأو غرينَّ بياناتها، اأوغرينَّ يف ال�سورة التي عليها، اأو 
ا�ستبدل فيها �سورة �سخ�س باآخر، اأو ا�سرتك يف ذلك بطريق التحري�س اأو التفاق اأو امل�ساعدة، 
ت من اأجله، بالحتجاج بها  رة مع علمه بذلك يف الغر�س الذي اأُعدنَّ اأو ا�ستعمل البطاقة املزونَّ
اآليًا ولو مل يتحقق الغر�س من ال�ستخدام يعاقب بال�سجن مدة ل  اأو ا�ستخدامها  لدى لغري، 

تزيد على ع�سر �سنوات، اأو بغرامة ل تزيد على خم�سني األف ريال اأو بهما معًا.

ر ال�سور ال�سوئية اأو امل�ستندات املعاجلة اآليًا، اأو البيانات  واملادة الرابعة ع�سرة: كل من زونَّ
املخزنة يف ذاكرة احلا�سب الآيل اأو على �سريط اأو اأ�سطوانة ممغنطة، اأو غريها من الو�سائط، 

اأو ا�ستعملها وهو عامل بتزويرها يعاقب بالعقوبات الواردة يف هذا النظام(.

املبحث اخلام�س: اجلهات احلكومية الرقابية على اأخالق العمل:

بها  تقوم  اأن  الدولة  التي يجب على  املهمة  الأدوار  الإ�سالمية من  الدولة  الحت�ساب يف 
ني، والنبي  كان يقوم  حفاظًا على حقوق النا�س، وحماية للمواطنني من امل�ستغلني والغا�سِّ
اأعلى،  واجلاف  اأ�سفل  الرطب  الطعام  ي�سع  بائع  على  مّر  حني  التجار  على  احل�سبة  بدور 

فزجره وقال: )اأفال جعلته فوق الطعام، من غ�س فلي�س منا()2(.

وعمر بن اخلطاب  كان يقوم بالحت�ساب يف جولته املعروفة، وعليٌّ  يقف على واعظ 
يعظ النا�س فيقول له: »هل تعرف النا�سخ من املن�سوخ؟ قال: ل. قال علّي: هلكت واأهلكت«)3(.

)2( رواه م�سلم، وتقدم تخريجه.
)3( رواه النحا�س يف النا�سخ واملن�سوخ )411/1 ،410(. بتحقيق الدكتور �سليمان الالحم، ورواه البيهقي واأبو 

عبيد وغريهم. )حا�سية النا�سخ واملن�سوخ للنحا�س: املو�سع ال�سابق(.
)1( عمر بن حممد ال�سنامي/ن�ساب الحت�ساب، وعبدالرحمن بن ن�سر ال�سيزري/نهاية الرتبة يف طلب احل�سبة.
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وقد كتب العلماء قدميًا عن الحت�ساب يف الدولة يف اإداراتها املختلفة: يف احل�سبة على 
واخلياطني  والعطارين  وال�سيادلة  واجلزارين  واخلبازين  والبائعني  واخلطباء  الق�ساة 

وال�ساغة وغريهم)1(.

يف  العمل  اأخالقيات  على  احلفاظ  مبجال  املهتمة  الهيئات  اإىل  نتعرف  اأن  اأردنا  واإذا 
اململكة العربية ال�سعودية، من حيث الرقابة والتحقيق، واملحا�سبة، فال بّد اأن نتطرق لدور 
هيئة التحقيق والدعاء العام، وديوان املظامل، حيث يقومان بجهد م�سكور يف احلفاظ على 

اأخالقيات العمل: 

اأوًل: هيئة الرقابة والتحقيق)2(:

اأداء  على  الرقابة  جمال  يف  اخت�سا�سها  ممار�سة  تتوىل  وهي  والتحقيق  الرقابة  هيئة 
الأجهزة احلكومية اإداريًا وماليًا، والتحقيق يف املخالفات املالية الإدارية وفقًا ملا ورد بالئحتها 
الداخلية ال�سادرة بالأمر ال�سامي الكرمي رقم /13136/3ر وتاريخ 1392/7/1 هـ، تويل اجلوانب 
اأخالقيات  اإىل  اأهمية ك�سف ما ي�سيء  العام عناية خا�سة، وتركز على  الأخالقية للموظف 
العمل وفقًا ملا ن�ست عليه الأنظمة والتعليمات، حتى ي�سعر املوظف املخالف بالآثار ال�سلبية 
للمخالفات املن�سوبة اإليه، ويعي خطورتها على الوظيفة العامة، وحتى ل يتم تكرارها �سواء 

من قبله اأو من قبل املوظفني الآخرين.

وهيئة الرقابة والتحقيق ومن خالل اخت�سا�ساتها يف جمال الرقابة منذ اإن�سائها باملر�سوم 
امللكي الكرمي رقم م/7 وتاريخ 1391/2/1 هـ ت�سطلع �سنويًا باإعداد الكثري من اخلطط والربامج 
الرقابية، ثم تقوم بتنفيذها على اجلهات احلكومية، والقطاع اخلا�س الذي يقع حتت اإ�سراف 
اجلهات احلكومية، بهدف التاأكد من ح�سن تاأدية تلك اجلهات للخدمات املنوطة بها، ومدى 
التزامها بالنظم واللوائح والتعليمات والقواعد املنظمة لأعمالها، لكت�ساف اأوجه الق�سور اأو 

النق�س، اأو الف�ساد املايل والإداري فيها، وحما�سبة امل�سوؤولني عنها.

)2( تقــــوم هــــيئة الــــرقابة والتحــقيق بتطـــبيق نظــام تــاأديب املـــوظفني ال�ســـادر باملـــر�سوم امللـــكي رقـــم م/7 
وتاريخ 1391/2/1هـ باملوافقة عليه بناء على قرار جمل�س الوزراء رقم 1023 وتاريخ 1390/10/28 هـ.

)1( تقارير هيئة الرقـابة والتحقيق خالل الأعوام من  1420/1419هـ حتى 1424/1423 هـ.
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والبيان الآتي يو�سح جانبًا مما قامت به الهيئة يف جمال اأعمالها الرقابية خالل املدة من 
العام املايل 1419 /1420 هـ حتى عام 1423 /1424 هـ:

اأوًل: ما وقفت عليه الهيئة من حالت عدم التزام موظفي بع�س اجلهات احلكومية باأوقات 
الدوام الر�سمي، وهي من الظواهر ال�سلبية التي تعمل الهيئة على ر�سدها واحلد منها)1(:

1419/14201420/14211421/14221422/14231423/1424الأعوام

2418525742404903144237818عدد املوظفني

وهيئة الرقابة والتحقيق من خالل اخت�سا�ساتها يف جمال التحقيق عملت منفردة اأو مع 
الأجهزة احلكومية املعنية الأخرى يف �سبيل املحافظة على اأخالقيات العمل، فهناك حما�سر 
تن�سيقية متخذة مع املباحث الإدارية، هدفها احليلولة دون تف�سي الف�ساد الإداري والر�سوة 
داخل الأجهزة احلكومية وال�سركات امل�ساهمة يف القطاع اخلا�س، والق�ساء عليه والقب�س 
على مرتكبيه، وما نظام مكافحة الر�سوة وما ا�ستمل عليه من حتديد جلرائم الف�ساد الإداري 
وعقوباتها، وا�ستغالل للنفوذ الوظيفي، و�سدوره حديثًا عام 1412هـ بدياًل عن نظام مكافحة 
الر�سوة ال�سادر عام 1382هـ، ما هو اإل ا�ستجابة لدواعي التطوير والتجديد، وجترمي بع�س 

�سلوكيات العمل الناجتة عن الف�ساد الإداري التي مل تكن معروفة من قبل.

وتركز الهيئة اأثناء عملها على الأخالقيات التي يجب اأن يكون عليها املوظف، وحتارب 
�سلوكيات الف�ساد الإداري، �سواًء كان ذلك: 

• با�ستغالل نفوذ الوظيفة مل�سلحة �سخ�سية يف داخل اجلهة احلكومية اأو خارجها.
• اأو التحكم باأفراد الرعية.

• اأو الفتــئات عــلى حق من حقوقهم ال�سخـ�سية باأي �سـورة مــن ال�سور.
)1( تقارير هيئة الرقـابة والتحقيق خالل الأعوام من 1420/1419 هـ حتى 1424/1423 هـ.
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• اأو تكليفهم ما ل يجب عليهم نظامًا. و�سوء ال�ستعمال الإداري كالعبث بالأنظمة، والأوامر 
والتعليمات، وبطرق تنفيذها امتناعًا اأو تاأخريًا ين�ساأ عنه �سرر خا�س اأو عام.

• ويدخل �سمن ذلك تعمد تف�سري النظم والأوامر والتعليمات على غري وجهها ال�سحيح. 
اأو يف غري مو�سعها بق�سد الإ�سرار مب�سلحة حكومية لقاء م�سلحة �سخ�سية.

• اأو ا�ستغالل النفوذ اأيًا كان نوعه.
اأو  • وا�ستغالل العقود مبا يف ذلك عقود املزايدات، واملناق�سات عن طريق مبا�سر 

غري مبا�سر مل�سلحة �سخ�سية.

• اأو العبث باأوامر ال�سرف وتاأخريها عن وقتها املحدد.
• والختال�س لالأموال العامة، اأو تبديدها، اأو التفريط بها.

• اأو اإ�ساءة املعاملة با�سم الوظيفة كالتعذيب.
• اأو م�سادرة الأموال.

• و�سلب احلريات ال�سخ�سية.
• والعبث باملواد الربيدية.

• والتزوير يف املحـررات الر�سـمية والعرفية واملـ�سرفية، وتـزييــف العمالت. 
وقد اهتمت الهيئة باأن تكون اإجراءاتها وفق الأ�سول واملبادئ والإجراءات النظامية، واأن 
بطلب  املخت�س  الق�ساء  اإىل  لإحالتهم  اإداريًا  الفا�سدين  من  مرتكبيها  على  الدعاوى  تقيم 
معاقبتهم وفق الأنظمة اجلنائية املنظمة واملحاربة للف�ساد، ون�سر �سورهم بال�سحف املحلية، 

مع نبذة من الأحكام ال�سادرة بحقهم بعد احلكم عليهم باأحكام نهائية قطعية.

والبيان الآتي يو�سح جانبًا مما قامت به الهيئة يف جمال التحقيق خالل املدة من العام 
املايل 1420/1419 هـ حتى 1424/1423 هـ: 

o b e i k a n d l . c o m



171 تطبيقات اأخالقية

اأوًل: الق�سايا اجلنائية)1(:

1419/الأعوام

1420

/1420

1421

/1421

1422

/1422

1423

/1423

1424

عدد 
37793625412954126101الق�سايا

 

ثانياً: الق�سايا التاأديبية*:

1419/الأعوام

1420

/1420

1421

/1421

1422

/1422

1423

/1423

1424

عدد 
759559559805852الق�سايا

يف  والتحقيق  احلج،  اأعمال  ومتابعة  الرقابة،  يف  جهودها  خالل  من  الهيئة  قامت  كما 
الق�سايا اجلنائية ذات الطابع املايل مما يندرج حتت مو�سوع الف�ساد الإداري واملايل، ومي�س 
�سرف واأخالقيات الوظيفة العامة بتحقيق وفورات مالية خلزينة الدولة خالل �سبع �سنوات 
فقط بلغت )12.406.571.148.45( اثني ع�سر بليونًا واأربعمائة و�ستة ماليني وخم�سمائة وواحدًا 
و�سبعني األفًا ومائة وثمانية واأربعني رياًل واأربعًا وخم�سني هللة. هذا عدا ما مل ميكن ح�سره 
من وفورات تتعلق مبا قامت به اجلهات احلكومية من ح�سم من رواتب املوظفني الذين ل 

يلتزمون باأوقات الدوام الر�سمي بناًء على ما قامت به الهيئة من جولت رقابية.

الإداري  الف�ساد  ومكافحة  العامة  الوظيفة  باأخالقيات  بالتم�سك  الهتمام  �سبيل  ويف 
مذكرته  مع  املوظفني  لتاأديب  جديد  نظام  هما  نظامني،  م�سروعي  الهيئة  اقرتحت 
مع  ال�سلطة  ا�ستعمال  �سوء  ومكافحة  العامة  الأموال  حلماية  جديد  ونظام  الإي�ساحية، 
)1( هيئة الرقابة والتحقيق/ورقة مقدمة لندوة »اأخالقيات العمل يف القطاعني احلكومي والأهـلي« املنعقدة 
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مذكرته الإي�ساحية، وقد ُرفع النظامان للمقام ال�سامي الكرمي، ويعد هذان امل�سروعان نقلة 
تطويرية لالأنظمة القائمة حاليًا)1(.

ثانياً: ديوان املظامل:

اخت�سا�سه  حدد  ال�سريفني،  احلرمني  خلادم  تتبع  اإداري  ق�ساء  هيئة  املظامل  ديوان 
/7/17 الق�سائي بن�س املادة الثامنة من نظامه ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم م/51 وتاريخ 

الإدارة  اأعمال  على  الق�سائية  الديوان  رقابة  اأن  يت�سح  الخت�سا�سات  تلك  ومن  هـ،   1402

تتمثل فـي نوعني من الرقابة: الرقابة املو�سوعية: التي تت�سل مبو�سوع املنازعة وتتمثل فـي 
ق�ساء الإلغاء، والق�ساء فـي دعاوى التعوي�س واحلقوق الوظيفية، والرقابة ال�سخ�سية: التي 
تن�سب على اأع�ساء اجلهاز الإداري، وتتمثل فـي ق�ساء التاأديب؛ لهذا تعددت طرق رقابته 

على اأخالقيات العمل ومن تلك الطرق:

اأوًل: تاأديب املوظف الذي يخالف اأخالقيات الوظيفة:

تنح�سر اجلزاءات التاأديبية التي تقع على املوظف العام فـي الإنذار واللوم، واحل�سم من 
الراتب، واحلرمان من العالوة الدورية، والف�سل من الوظيفة وهو اأ�سد اأنواعها، وقد حر�س 
وخطورة  اأهمية  ذلك  فـي  مراعيًا  العدالة  يحقق  مبا  اجلزاءات  هذه  تطبيق  على  الديوان 

الوظيفة العامة، وواجبات املوظف العام وحقوقه.

وهذه مناذج من الق�سايا التي حكم فيها ديوان املظامل اعتمادًا على هذه الأنظمة:

التاأديبية ل تقت�سر على ما يرتكبه من خمالفات فـي جمال  »اإن م�سوؤولية املوظف   .1
عمله الوظيفي، واإمنا ي�ساأل كذلك عما ي�سدر عنه خارج نطاق عمله الوظيفي متى 
كان ذلك ال�سلوك يوؤثر على �سمعته الوظيفية وكرامته، مما يعد خروجًا على ما تق�سي 

به املادة1 /11 من نظام اخلدمة املدنية«)2(.
املوافق  هـ   1426/1/20 الثالثاء  يوم  الريا�س   - ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  العامة  الإدارة  معهد  يف 
القطــاع احلكومي  العمـل يف  اأخالقيات  فــي �سبط  والتحقيــق  الرقابة  »دور هيئة  بعنوان  2005/3/1م، 

و�سبـل تعزيزها« من اإعدادهيئة الرقابة والتحقيق.
)2( حكم رقم 25/د/تاأ/1 لعام 1424 هـ، احلكم رقم 26/د/تاأ/1 لعام 1424 هـ.

)1( حكم رقم 31/د/تاأ/1 لعام 1424 هـ. 
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2. »وحيث اعرتف... اأمام الدائرة بالإهمال فـي عدم التفتي�س والك�سف على الب�ساعة 
فاإنه بذلك يكون خالف مقت�سى  اأنها حتتوي على مائة طرد...  التي تبني فيما بعد 
املادة ]15[ من نظام اخلدمة املدنية التي جعلت كل موظف م�سوؤوًل عما ي�سدر عنه، 
وم�سوؤوًل عن ح�سن �سري العمل فـي حدود اخت�سا�سه، مما ي�ستدعي م�ساءلته ومعاقبته 

تاأديبيًا خلروجه على مقت�سى الواجب الوظيفي...«)1(.

3. »وحيث اإن ما ثبت بحق املدعى عليه ]من ترويج الكبتاجون[ على �سوء ما ورد بالقرار 
ال�سرعي ي�سكل فـي حقه خمالفة م�سلكية ي�ستحق عليها امل�ساءلة واملعاقبة التاأديبية، 
ا�ستقر ق�ساء الديوان على اأن من يثبت ترويجه لهذه احلبوب املذكورة )الكبتاجون( 

فاإنه يف�سل من اخلدمة املدنية بالطريق التاأديبي...«)2(.

اأ�سد العقوبات التاأديبية على املعلم الذي يتحر�س بالطالب لأنه خان الأمانة  اإيقاع   .4
التي اوؤمتن عليها وهي ر�سالة املعلم داخل املدر�سة)3(.

5. جمازاة معلم عوقب جنائيًا لتوجه التهمة اإليه باإحراق ا�سرتاحة واأحوا�س؛ لأن ذلك 
)ي�سكل فـي حقه خمالفة م�سلكية ي�ستحق عليها امل�ساءلة واملعاقبة التاأديبية، وذلك 
النافع  العلم  تاأدية ر�سالة �سامية يغر�س من خاللها فـي طالبه  به  لأنه معلم مناط 
جه موؤديه بال�سفات احل�سنة  مع اخلالل النبيلة، اإذ اإن العلم ل ينفع وحده ما مل يتوِّ
فـي  ح�سنه  ما  احل�سن  معلمهم؛  على  اأعينهم  معقودة  فالطلبة  الكرمية،  والأخــالق 
عيونهم، والقبح ما قبحه، فهم بقدر ما ي�سمعون اأقواله يتتبعون �سخ�سيته و�سريته، 

فاإذا وجدوا انف�سامًا انتقل ذلك اإليهم واأثر فيهم()4(.

6. جمازاة موظفني فرطوا فـي املال العام بت�سليم املال لزميلهم لإيداعه فـي البنك، ومل 
يفعل ذلك؛ لأن ما ن�سب اإليهم من تفريط، يعترب خمالفة ي�ساألون عنها، اإل اأن الدائرة 
ثبت لديها اأن ما بدر منهم مل يكن ب�سوء ق�سد، حيث مل يحوزوا هذه املبالغ لأنف�سهم، 

)2( حكم رقم 26/د/تاأ/1 لعام 1424 هـ. 
)3( حكم رقم 34/د/تاأ/1 لعام 1424 هـ. 
)4( حكم رقم 48/د/تاأ/1 لعام 1424 هـ. 
)1( حكم رقم 27/د/تاأ/1 لعام 1424 هـ. 
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واأن مرد هذا التفريط، هو ما اأجمعوا على الدفع به من اأن ذلك كان معموًل به بينهم 
مدة طويلة، واأي�سًا فيخفف عنهم ما دفعوا به من قيام زميلهم الذي �سلموا له املال 
با�ستغالل ثقتهم بتزوير ق�سائم الإيداع وحيازة املبالغ لنف�سه، وفيما يخ�س العقوبة 
املنا�سبة اأخذت الدائرة فـي اعتبارها، ما ت�سمنه احلكم اجلنائي من تغرمي كل واحد 

منهم مبلغ األف ريال واإلزامهم برد املبالغ التي يطالبون بها..()1(.

7. عدم ف�سل املوظف الذي تقدر الدائرة اإمكانية ا�ست�سالحه وظيفيًا، ويثبت من �سجله 
الوظيفي قيامه بعمله على اأكمل وجه، مع ما مراعاة الأمور الجتماعية، مثل كونه رب 

اأ�سرة مكونة من زوج وعدد من البنات)2(.

اأدبيًا،  املعنى  لئقة  غري  خطابات  عدة  بتحرير  قيامه  هو  املتهم  اإىل  ن�سب  ما  »اإن   .8
وتوجيهها لرئي�سه املبا�سر... وحيث اإنه بالطالع على اخلطابات حمل التقرير، فقد 
وجد اأن ثالثة منها قد ا�ستملت على عبارات غري لئقة مبقام الوظيفة العامة، ف�ساًل 
11/ ب  املادة  الإداري، وحيث  له �سفة احلاكم  مبا�سر  رئي�س  اإىل  كونها موجهة  عن 
من نظام اخلدمة املدنية ن�ست على اأنه ]يجب على املوظف خا�سة اأن يراعي اآداب 
املدعى  اإن  ومروؤو�سيه[، وحيث  وروؤ�سائه وزمالئه  فـي ت�سرفاته مع اجلمهور  اللباقة 
عليه مل يلتزم مبا ورد فـي هذه املادة، ل�سيما اأن هذه الواجبات مما يحث عليها ال�سرع 
احلنيف مع كل م�سلم، ومن ثم فاإنه يكون مع الروؤ�ساء من باب اأوىل، وحيث اإن ما اأقدم 
عليه املذكور ي�سكل فـي حقه خمالفة م�سلكية ي�ستحق عليها امل�ساءلة واملعاقبة التاأديبية 

[ و]11/ ب[ من نظام اخلدمة املدنية..«)3(. وفقًا ملا تق�سي به املادتان ]11/ اأ

9. ف�سل موظف ُحِكَم بعدم اإدانته جنائيًا بجرميتي التزوير وال�ستعمال ل�سموله العفو.. 

بقرارات  مليئًا  الوظيفي  �سجله  ولكون  اجلرميتني،  بارتكاب  الدائرة  اأمام  لعرتافه 
جزائية منها توجيه اللوم وحتويله من مدر�س اإىل اإداري..)4(.

31/د/تاأ/1 لعام  1422 هـ، حكم رقم  57/د/تاأ/1 لعام  1424 هـ، حكم رقم  38/د/تاأ/1 لعام  )2( حكم رقم 
1422 هـ.

)3( حكم رقم 72/د/تاأ/1 لعام 1423 هـ. 
)4( حكم رقم 55/د/تاأ/1 لعام 1423 هـ. 
)1( حكم رقم 33/د/تاأ/1 لعام 1423 هـ.
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واإطالق  ترخي�س  بغري  �سالحًا  حيازته  ب�سبب  راتبه  من  باحل�سم  موظف  جمازاة   .10

النار فـي الهواء، اأثناء نزاع بينه وبني �سخ�س اآخر؛ لأن هذا اإخالل بالأمن وترويع 
لالآمنني)1(.

ثانياً: اإلزام الإدارة باإعطاء املوظف حقوقه:

العام حقوقه،  املوظف  باإعطاء  الإدارة  باإلزام  الديوان  اأحكام كثرية �سدرت من  هناك 
�سواء كانت رواتب اأو مكافاآت اأو بدلت، بل هناك حقوق لي�ست مالية تقت�سيها طبيعة تاأهيل 
املوظف راعاها الديوان عند النظر فـي طعن بع�س املوظفني فـي قرارات اأ�سدرتها الإدارة 
بحقهم، ومن ذلك حق املعلم فـي اأن ي�سند اإليه تدري�س املواد التي مت تاأهيله علميًا لتدري�سها، 
من  املعلم  اخت�سا�س  عن  بعيدة  مواد  تدري�س  اإ�سناد  املثال  �سبيل  على  الديوان  جعل  حيث 

الأمور التي توؤدي اإىل عدم العتداد بتقرير الكفاية)2(.

ثـالـثـاً: مـعـاقـبة املـوظـف الــذي يـرتــكـب جــرمية تـتـعـلق بـاأخـالقـيـات الوظيفة:

هناك اأحكام كثرية ق�ست مبعاقبة املوظف العام الذي يرتكب اأي جرمية تتعلق بالوظيفة 
اإ�سرارًا  اأو  العام،  املال  فـي  تفريطًا  اأو  اختال�سًا  اأو  تزويرًا  اأو  ر�سوة  كانت  �سواء  العامة، 

بال�سعب.. اإلخ.

رابعاً: التوجيه باإبعاد املوظف عن الأعمال ذات الطبيعة اخلا�سة:

فـي بع�س احلالت يرى الق�ساء اأن ما قام به املوظف ل ي�سل اإىل درجة من اخلطورة 
على الوظيفة العامة يرتتب عليها ف�سله من اخلدمة، مع اأهمية وخطورة العمل الذي يقوم 
به فيتجه اإىل توجيه الإدارة من خالل اأ�سباب احلكم اإىل اإبعاده عن ممار�سة مهام الوظيفة، 

كما هو احلال يف الوظائف التعليمية اأو ال�سحية و�سنذكر فيما ياأتي اأمثلة هذا:

اأهمية  الدائرة  على  يخفى  ول  التمري�س،  فـي جمال  يعمل  عليه  املدعى  اإن  »وحيث   .1
يكون  اأن  واأعرا�سهم، وما يجب  النا�س  تعلقه بحياة  العمل؛ من حيث  وخطورة هذا 

)2( حكم رقم 21/د/ف/9 لعام1415 هـ.

)1( حكم رقم 29/د/تاأ/1 لعام 1422 هـ.
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عليه املمر�س من اأمانة ودماثة خلق، وابتعاد عن مواطن ال�سبهات، فـي حني اأن املدعى 
عليه من خالل ما ن�سب اإليه ومن خالل ما راأته الدائرة اأثناء املحاكمة من �سوء اأدبه 
ونزعته القوية اإىل املخا�سمة والتعايل وعدم قبول الن�سيحة؛ لذا فاإن الدائرة تو�سي 
وتوؤكد على �سرورة اإبعاده عن العمل فـي جمال التمري�س، واإحالته اإىل العمل الإداري 

و�سرورة متابعة اأعماله«)1(.

الق�سية  ناظر  ف�سيلة  راأي  اإىل  راأيها  ت�سم  الدائرة  فــاإن  تقدم  ما  على  وبناًء   ...«  .2
اجلنائية بالإيعاز جلهة عمله لنقل املذكور من عمله الذي يعمل به الآن اإىل عمل اآخر 
بالن�ساء،  يحتك  ل  لكي  ال�سحية  امل�ستو�سفات  اأو  بامل�ست�سفيات  له  لعالقة  اإداري، 

ليكون ذلك ا�ست�سالحًا له، واأبعد عن ال�سبهات«)2(.

3. »وحيث اإن املذكور يعمل فـي جمال التدري�س وتربية الن�سء وفق تعاليم الدين الإ�سالمي، 

فالواجب عليه اأن يكون قدوة �ساحلة لطالبه ل اأن يكون بخالف ذلك، فيتاأثر طالبه 
بهذا امل�سلك امل�سني، اأما وقد �سلك هذا امل�سلك على �سوء ما ورد بالقرار ال�سرعي، 
فاإنه ل ي�سلح اأن ي�ستمر فـي مهنة معلم، ولذا تو�سي الدائرة بنقله من عمل معلم اإىل 

عمل اإداري، بعيدًا عن الطالب، حفاظًا على �سرف املهنة واملنت�سبني اإليها)3(«)4(

عامي  بني  املظامل  ديوان  فروع  اأحد  يف  نظرت  التي  الق�سايا  ببـع�س  اإح�سـائية  وهــذه 
1418-1421هـ هـ)5(:

)2( حكم رقم 46/د/تاأ/1 لعام 1422 هـ.
)3( حكم رقم 58/د/تاأ/1 لعام 1423 هـ، احلكم رقم 16/د/تاأ/1 لعام 1425 هـ. 

)4( ال�سعدان/مرجع �سابق.
)5( ورقة ال�سيخ اإبراهيم الر�سيد القا�سي بديوان املظامل باملنطقة ال�سرقية املقدمة لور�سة عمل اأخالقيات 
املهنة املنعقدة يف جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن بالظهران يف املدة من 18 - 1421/11/19 هـ بعنوان 

»ال�سوابط ال�سرعية والنظامية للمهنة«.
)1( نظام العمل اجلديد �سدر باملر�سوم امللكي رقم )م/51( وتاريخ 1426/8/23 هـ.
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الف�سل الثاين
اأخالقيات املهنة يف نظام العمل

الوظائف  عن  اأهمية  تقل  ل  وهي  الأهلية)1(،  الوظائف  بتنظيم  يخت�س  العمل  نظام 
احلكومية؛ لأن �سريحة كبرية من املواطنني يعملون يف القطاع اخلا�س، ولأن القطاع اخلا�س 

ي�سهم م�ساهمة كبرية يف احلفاظ على ا�ستقرار القت�ساد الوطني.

وقد حتدث نظام العمل والعمال عن بع�س جوانب اأخالقيات املهنة؛ كالعدل، واملعاملة 
احل�سنة، وعدم العمل يف املحرمات، والوفاء بالعقد، واملحافظة على الأ�سرار، وعدم ال�سرر، 
انتعا�س  لأن  املهنة؛  اأخالقيات  برت�سيخ  العمل  نظام  يعنى  اأن  مبكان  الأهمية  ومن  والرفق. 
والغ�س والظلم، وينعك�س مردوده على  الأخالقيات يف املهن اخلا�سة يق�سي على اجلرمية 

زيادة الدخل املادي، والنماء املعنوي للمجتمع.

املبحث الأول: املواد الأخالقية)2(:
املادة الأوىل: اإباحة العمل: ا�سرتط نظام العمل اأن يكون ن�ساط ال�سركة يف الأمور املباحة، 
و�سدد يف مادته الثالثة وال�ستني من الف�سل الثاين على: �ساحب العمل اأو وكيله اأو اأي �سخ�س 
له �سلطة على العمال، منع دخول اأية مادة حمرمة �سرعًا اإىل اأماكن العمل، فمن وجدت لديه 

اأو تعاطاها تطبق بحقه بالإ�سافة اإىل العقوبات ال�سرعية العقوبات الإدارية الرادعة.

وهذا يتفق مع �سروط املهنة يف الإ�سالم التي �سبق ذكرها، واإذا كان دخول املواد املحرمة 
�سرعًا ممنوع يف اأماكن العمل، فمن باب اأوىل اأن يكون ن�ساط ال�سركة اأو املوؤ�س�سة قائمًا على 

بة من العقوبة ال�سرعية والعقوبة النظامية. املحرم، والعقوبة يف هذه احلالة مركنَّ

املادة الثانية: ح�سن ال�سلوك: وهذا ي�سمل فروعًا كثرية جتمع ح�سن املعاملة واللتزام 
مادة  يف  العمل  نظام  ا�سرتط  فقد  املهنة،  اأخالقيات  من  مهم  جزء  وهو  العامة،  بالآداب 

)2( �ساأورد ترتيب املواد ح�سب م�سلحة البحث ل على ت�سل�سلها يف النظام.
)1( ابن هـ�سام/ال�سرية النبوية )178/1(.
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اخلام�سة وال�ستني من الف�سل الثاين على ما يلي: يجب على العامل اأن يلتزم ح�سن ال�سلوك 
والأخالق اأثناء العمل.

واإذا وقع من العامل خمالفة لل�سلوك الإ�سالمي؛ فيجوز ل�ساحب العمل ف�سخ العقد بدون 
مكافاأة ح�سب املادة الثمانني من الف�سل الثالث: ل يجوز ل�ساحب العمل ف�سخ العقد دون 
مكافاأة، اأو اإ�سعار العامل اأو تعوي�سه، اإل يف حالت.. ومنها: اإذا ثبت اتباعه �سلوكًا �سيئًا، اأو 

ارتكابه عماًل خماًل بال�سرف اأو الأمانة.

والتزام ال�سلوك احل�سن كما هو واجب على العامل، فهو واجب على �ساحب العمل اأي�سًا، 
اأن ميتنع عن  العمل  الثاين: يجب على �ساحب  الف�سل  وال�ستني من  املادة احلادية  كما يف 
واأن يعامل  اأو جزءًا منه،  العامل  اأجر  العمال �سخرة،واأل يحتجز دون �سند ق�سائي  ت�سغيل 

عماله بالحرتام الالئق، واأن ميتنع عن كل قول اأو فعل مي�س كرامتهم ودينهم.

ومن ال�سلوك احل�سن اأن يكون �ساحب العمل رفيقًا بالعمال، فال يجوز له ت�سغيل املراهقني 
والأحداث والن�ساء يف الأعمال اخلطرة اأو ال�سناعات ال�سارة، كما يف املادة التا�سعة والأربعني 

بعد املائة من الباب التا�سع، واملادة احلادية وال�ستني بعد املائة من الباب العا�سر.

وعلى ال�سركة اأو املوؤ�س�سة اأن تخ�س�س اأوقاتًا للراحة اأثناء الدوام، واأوقاتًا لل�سالة، واأن 
حتدد وقت الدوام مبا ل ي�سق على العمال، كما يف الف�سل الثالث من الباب ال�ساد�س.

واإذا تعر�س العامل ل�سلوٍك �سيء من �ساحب العمل فله ترك العمل دون اإنذار، كما يف 
اإ�سعار، مع  دون  العمل  اأن يرتك  للعامل  الثالث: يحق  الف�سل  والثمانني من  املادة احلادية 
احتفاظه بحقوقه النظامية كلها، وذلك يف حالت:... منها: اإذا وقع من �ساحب العمل اأو من 
اأحد اأفراد اأ�سرته اأو من املدير امل�سوؤول اعتداء يت�سم بالعنف، اأو �سلوك خمل بالآداب نحو 

العامل اأو اأحد اأفراد اأ�سرته.

وكذلك يجوز له ترك العمل اإذا تعر�س لل�سرر املتعمد كما يف املادة احلادية والثمانني من 
الف�سل الثالث: يحق للعامل اأن يرتك العمل دون اإ�سعار، مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها، 
وذلك يف حالت:.. منها: اإذا كان يف مقر العمل خطر ج�سيم يهدد �سالمة العامل اأو �سحته، 
ب�سرط اأن يكون �ساحب العمل قد علم بوجوده، ومل يتخذ من الإجراءات ما يدل على اإزالته.
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وكل ما تقدم يوؤكد على التزام ح�سن ال�سلوك واخللق الإ�سالمي مع العمال، والرفق بهم، 
ومعاملتهم باملعاملة الإن�سانية الالئقة.

املادة الثالثة: الوفاء بالعقد: كما اأن الإ�سالم يوجب على املتعاقدين الوفاء بالعقد املباح 
ح�سبما تقدمت اأدلته، فاإن نظام العمل منع ت�سغيل العامل يف غري ما اتفق عليه يف العقد ففي 
املادة ال�ستني من الف�سل الأول: ل يجوز تكليف العامل بعمل يختلف اختالفًا جوهريًا عن 
العمل املتفق عليه بغري موافقته الكتابية، اإل يف حالت ال�سرورة، ومبا تقت�سيه طبيعة العمل، 

وعلى اأن يكون ذلك ب�سفة موؤقتة.

العقد؛ ففي املادة  اإنهاء  اأحد الطرفني مبا اتفق عليه فاإن للطرف الآخر  اإخالل  ويف حال 
الثمانني من الف�سل الرابع: ل يجوز ل�ساحب العمل ف�سخ العقد دون مكافاأة، اأو اإ�سعار العامل اأو 

تعوي�سه اإل يف حالت.. منها: اإذا مل يوؤد العامل التزاماته اجلوهرية املرتتبة على عقد العمل.

اإ�سعار، اإذا مل يقم �ساحب العمل بالوفاء  والعامل كذلك: يحق له اأن يرتك العمل دون 
العمل  �ساحب  كلفه  اإذا  وكذلك:  العامل،  اإزاء  اجلوهرية  النظامية  اأو  العقدية  بالتزاماته 
دون ر�ساه بعمل يختلف جوهريًا عن العمل املتفق عليه، كما يف املادة احلادية والثمانني من 

الف�سل الثالث.

املادة الرابعة: الأمانة: ن�س نظام العمل على وجوب اأن يكون العمال اأمناء على ما بني 
اأيديهم من مواد وممتلكات لل�سركة اأو املوؤ�س�سة، كما يف املادة اخلام�سة وال�ستني من الف�سل 
الثاين: يجب على العامل اأن يعتني عناية كافية بالآلت والأدوات واملهمات واخلامات اململوكة 
ل�ساحب العمل املو�سوعة حتت ت�سرفه، اأو التي تكون يف عهدته، واأن يعيد اإىل �ساحب العمل 

املواد غري امل�ستهلكة.

ومن الأمانة احلفاظ على الأ�سرار: فيجب على العمال احلفاظ على اأ�سرار العمل، ففي 
املادة اخلام�سة وال�ستني من الف�سل الثاين: يجب على العمال اأن يحفظوا الأ�سرار الفنية، اأو 
التجارية، اأو ال�سناعية للمواد التي ينتجونها اأو التي �ساهموا يف اإنتاجها ب�سورة مبا�سرة اأو 
غري مبا�سرة، وب�سورة عامة جميع الأ�سرار املهنية املتعلقة بالعمل، والتي من �ساأن اإف�سائها 

الإ�سرار مب�سلحة �ساحب العمل.
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واإذا خالف العامل ذلك فاأف�سى اأ�سرار العمل فل�ساحب العمل احلق يف ف�سله دون اإنذار 
كما يف املادة الثمانني من الف�سل الثالث: ل يجوز ل�ساحب العمل ف�سخ العقد دون مكافاأة اأو 
اإ�سعار العامل اأو تعوي�سه اإل يف حالت.. منها: اإذا ثبت اأن العامل اأف�سى الأ�سرار ال�سناعية 

اأو التجارية اخلا�سة بالعمل الذي يعمل فيه.

املادة اخلام�سة: العدل: و�سعت اململكة العربية ال�سعودية حمكمًة عمالية يف كل منطقة 
لإقامة العدل بني العمال واأ�سحاب الأعمال، وف�سِّ بني نزاعاتهم بح�سب النظام، وجاء يف 
املادة الثامنة وال�سبعني من الف�سل الثالث: يجوز للعامل الذي يف�سل من عمله بغري �سبب 
م�سروع اأن يطلب اإعادته اإىل العمل، وينظر يف هذه الطلبات وفق اأحكام هذا النظام ولئحة 

املرافعات اأمام هيئة ت�سوية اخلالفات العمالية.

اإذا تعر�س للغ�س من قبل �ساحب العمل كما يف  اأن يتظلم  اأنه يحق للعامل  ومن العدل 
اإذا  اإ�سعار،  العمل دون  اأن يرتك  للعامل  الثالث: يحق  الف�سل  والثمانني من  املادة احلادية 
ب�سروط  يتعلق  التعاقد فيما  الغ�س وقت  اأدخل عليه  اأو من ميثله قد  العمل  اأن �ساحب  ثبت 

العمل وظروفه.

ول�ساحب العمل اإذا وقع من العامل تزوير احلق يف ف�سخ العقد، ففي املادة الثمانني من 
الف�سل الثالث: ل يجوز ل�ساحب العمل ف�سخ العقد دون مكافاأة، اأو اإ�سعار العامل اأو تعوي�سه 

اإل يف حالت.. منها: اإذا ثبت اأن العامل جلاأ اإىل التزوير ليح�سل على العمل.

املبحث الثاين: احلقوق:

هناك عدة حقوق ي�ستحقها العامل اأثناء وبعد عمله، اأهمها:

الوفاء باأجر العامل: ففي املادة الثامنة والثمانني من الف�سل الرابع من الباب اخلام�س: 
اإذا انتهت خدمة العامل وجب على �ساحب العمل دفع اأجره وت�سفية حقوقه خالل اأ�سبوع 

على الأكرث من تاريخ انتهاء العالقة العقدية.

ويف املادة الثانية وال�ستني من الف�سل الثاين من الباب اخلام�س: اإذا ح�سر العامل 
الوقت، ومل  لأداء عمله يف هذا  م�ستعد  اأنه  بنينَّ  اأو  لذلك،  املحدد  الوقت  لأداء عمله يف 
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اأجر املدة التي ل  اإل �سبب راجع اإىل �ساحب العمل؛ كان له احلق يف  مينعه عن العمل 
يوؤدي فيها العمل.

واملطالبة  العقد  ف�سخ  يف  احلق  فللعامل  بالأجرة  العمل  �ساحب  وفاء  عدم  حال  ويف 
العمل  اأن يرتك  للعامل  الثالث: يحق  املادة احلادية والثمانني من الف�سل  بالتعوي�س، ففي 
دون اإ�سعار، مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها، اإذا مل يقم �ساحب العمل بالوفاء بالتزاماته 

العقدية اأو النظامية اجلوهرية اإزاء العامل.

قيام  الثامن على وجوب  الباب  العمل يف  نظام  ن�س  للمعي�سة:  املنا�سبة  البيئة  تاأمني 
والرعاية  املنا�سب،  وال�سكن  للعمال،  الجتماعية  اخلدمات  بتاأمني  املوؤ�س�سة  اأو  ال�سركة 

ال�سحية، واخلدمات الأ�سا�سية كاملاء، والكهرباء، والنقل، وغريها من حقوق العمال.

املبحث الثالث: العقوبات:

يف  الق�ساء  العمل  لوزارة  التابع  العمل  مبكتب  العمالية  اخلالفات  ت�سوية  هيئة  تتوىل 
العقوبات  وتوقع  اأ�سحابها،  اإىل  وترد احلقوق  القطاع اخلا�س،  املتعلقة مبوظفي  امل�سكالت 
�س الباب اخلام�س ع�سر من نظام العمل للعقوبات، والباب  املنا�سبة لكل ق�سية. وقد ُخ�سِّ
الرابع ع�سر لهيئات ت�سوية اخلالفات العمالية، وهذه مناذج لبع�س الق�سايا التي حكمت فيها 

املحكمة العمالية فيما يتعلق مبخالفات املهنة:

لت�سوية  البتدائية  اللجنة  اأيدت  العمل:  بوقت  والن�سباط  اللتزام  عدم  عقوبة 
اخلالفات العمالية باملنطقة ال�سرقية قرار �سركة بف�سل موظف لديها لأنه تهاون يف تنفيذ 
اأوامر روؤ�سائه يف وظيفة ح�سا�سة واأمنية يرتتب عليها ال�سرر على ال�سركة، يف حني اأنه كان 

وقتها يتناول طعام الإفطار.

املياه بف�سل  لت�سوية اخلالفات قرار م�سلحة  العليا  اللجنة  اأيدت  التزوير:  عقوبة 
م�سافرًا  كان  احلقــيقــة  يف  ولـكـنه  لغـيـابه،  كـاذبـًا  مر�ســيًا  تقريرًا  قــدم  لأنه  موظف؛ 

خارج البالد.
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واأيدت اللجنة البتدائية لت�سوية اخلالفات العمالية باملنطقة ال�سرقية قرار �سركة بف�سل 
خارج  م�سافرًا  كان  احلقيقة  ويف  العمل،  راأ�س  على  اأنه  ليظهر  دوام  بطاقات  قّدم  موظف 

اململكة، وقد و�سع ا�سمه يف القائمة ال�سوداء.

عقوبة الظلم: من حالت الغ�ّس التي وقعت، ما حكمت به اللجنة العليا لت�سوية اخلالفات 
يف الريا�س، على �سركة يف املنطقة ال�سرقية بدفع اأجور اأحد العاملني لديها وقد كانت ف�سلته 
ب�سبب غري �سائغ بدعوى اأنه غري موؤهل للمن�سب الذي كان فيه، مع اأنه تلقى خطاب �سكر 
على اأدائه يف عمله يف املدة الأخرية من عمله، فكلِّفت ال�سركة باإعادته اإىل عمله ودفع جميع 

اأجوره من حني ف�سله اإىل عودته.

وحالة اأخرى حكم فيها على �سركة باملنطقة وقد كانت ف�سلت العامل بدعوى خالف بينه 
وبني امل�سوؤولني فيها، واأنه كان ي�سيء �سمعتها، فغرمت ال�سركة.

وحالة اأخرى حكمت اللجنة البتدائية لت�سوية اخلالفات العمالية باملنطقة ال�سرقية فيها 
على �سركة باإبقاء عامٍل لديها، وقد كانت ف�سلته بدعوى اأنه مل ير�َس بتوقيع العقد اجلديد 
الذي يت�سمن تخفي�سًا لراتبه، فرف�س هذا الإجراء لأنه ا�ستغالل حلاجة العامل ولظروفه 

املادية ال�سعبة، وكلفت بدفع 25650 ريال له.

وحكمت اأي�سًا على �سركة بتعوي�س موظٍف لديها لأنه ا�ستقال من عمله؛ نظرًا لأن طبيعة 
عمله تختلف عما اتفق عليه، ولأن العمل الذي يعمل به ي�سكل خطورة على �سحته، فاأُلزمت 

ال�سركة تعوي�سه مببلغ )9372( كرواتب، وع�سرة اآلف ريال كتعوي�س.
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الف�سل الثالث
اأخالقيات املهنة يف اأنظمة 

بع�س اجلمعيات العلمية والتطبيقية

املبحث الأول: اأخالقيات مهنة الهند�سة:
مهنة الهند�سة من املهن التاريخية التي رافقت حياة بني اآدم منذ القدم، وبناء الكعبة 
امل�سرفة الذي قيل اإن املالئكة �ساركت فيه، ورفع اإبراهيم واإ�سماعيل عليهما ال�سالم بعد ذلك 
قواعد الكعبة دليل على هذه العراقة يف هذه املهنة، ويذكر لنا القراآن الكرمي بع�س الأبنية 
گرب  گ   گ   ک   ک   ک   ک   ڑ       زبڑ    :÷ مو�سى  ق�سة  يف  �سبحانه  كقوله 

ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   زبڇ    الطني:  من  ال�سرح  هذا  اأن  �سبحانه  ويبني   ،]36 ]غافر: 

القراآن  38[ وي�سف  ]الق�س�س:  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ       ڑ  ڑ  ک  ک   ک  کرب 
مئ   حئ   جئ   ی    ی     ی    ی   ىئ   ىئ   ىئ   ېئ   ېئ   زبېئ    الفاخرة:  الأبنية 
ىئ  يئ  جب  حب*  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  *  پپ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  

ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿرب ]الزخرف: 35-33[

ويذكر لنا القراآن الكرمي البناء العجيب الذي بناه ذو القرنني وهو �سد ياأجوج وماأجوج 
زبجب  حب     خبمب  ىب  يب  جت  حت  خت    مت  ىتيت  جث  مث  ىث  يث  حج  مج   �سديد املتانة والقوة: 

جح  مح  جخ   *  مخ  جس  حس  خس  مس  حص  مص  جضرب ]الكهف:97-96[

النبوية)1(،  ال�سرية  امل�سهورة يف  الق�سة  ته يف  نبونَّ الكعبة قبل  بناء  ونبينا  �سارك يف 
وكان يف عهده  من يقوم بالبناء، فاأقرهم على ذلك)2(.

ومل تزل مهنة الهند�سة من املهن التي مت�س حياة كل اإن�سان، حلاجة النا�س لها يف م�ساكنهم 
وطرقهم ومكاتبهم، ونظرًا للتطور الذي ت�سهده هذه املهنة يف حياة الإن�سان املعا�سر، فقد 
جتاوبت اململكة العربية ال�سعودية مع هذا التطور ف�سدر قرار معايل وزير التجارة رقم )264( 

)2( علي اخلزاعي التلم�ساين/تخريج الدللت ال�سمعية )735(.
للمهـند�سني:  ال�سعودية  الهـيئة  مــوقـع  يف  اإليـه  يرجـع  الـقواعـد  لهـذه  وجـميل  دقـيق  تفـ�سيٌل  هـنـاك   )1(
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بتاريخ 9/16/ 1402 هـ، بت�سكيل اللجنة ال�ست�سارية الهند�سية، ويف 13 رم�سان 1423هـ �سدرت 
موافقة جمل�س الوزراء املوقر على اإقرار م�سروع الهيئة ال�سعودية للمهند�سني.

وكان من اإجنازات هذه الهيئة و�سع قواعد عامة لآداب ممار�سة مهنة الهند�سة، وهي 
قواعد مهمة جديرة بالتطبيق؛ لأنها تتفق مع الآداب الإ�سالمية، وت�سمل كل ما يهم املهند�س 

يف عمله، ويف مقدمة هذه القواعد قالت الهيئة:

كبري  ب�سكل  املهند�سون  يقدمها  التي  واخلدمات  الهند�سة  مهنة  )ترتبط 
والرفع  املجتمع،  الطبيعية خلدمة  املوارد  وت�سخري  بالتقدم احل�ساري، وحماية 
خدماتهم  املهند�سون  يقدم  اأن  ال�سروري  من  ي�سبح  لذا  معي�سته،  م�ستوى  من 

املهنية وفقًا لقواعد ومعايري اأخالقية تتوخى ال�سدق والأمانة والإتقان.

مبهنة  النهو�س  اإىل  تهدف  التي  للمهند�سني،  ال�سعودية  الهيئة  من  وحر�سًا 
الهند�سة وكل ما من �ساأنه تطوير ورفع م�ستوى هذه املهنة والعاملني فيها مبوجب 
نظامها ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم م/36 يف تاريخ 1423/9/26 هـ وروؤيتها املتمثلة 
يف »الرقي مبهنة الهند�سة ومتكني املهند�سني واملوؤ�س�سات الهند�سية من الو�سول 
اإىل احللول املثلى، ورفع م�ستوى الأداء وت�سجيع الإبداع والبتكار لتحقيق مكانة 
مرموقة دوليًا«، فقد راأت اأن ت�سع هذه القواعد بني اأيدي املهند�سني والفنيني يف 
خمتلف مواقعهم لتكون مبثابة قواعد مهنية لأ�سول التعامل املهني ال�سليم فيما 

بينهم ومع الآخرين خلدمة املجتمع. 

وملا كان العدل والنزاهة وال�سدق والأمانة والوفاء بالعهد وحفظ ال�سر والتنا�سح 
واإتقان العمل والبتعاد عن اإيذاء الغري يف جمملها هي مكارم الأخالق والقيم التي 
يدعو اإليها الإ�سالم ويحث على التم�سك بها واللتزام بتطبيقها يف احلياة اليومية، 
فقد راعت الهيئة ال�سعودية للمهند�سني فيما اأعدته من قواعـد واأخالقيـات ممار�سة 
املهنة هذه الأ�س�س واملبادئ والقيـم، وتتوقع من كـافة املهند�سيـن اللتـزام بها يف 

جميع ممار�ساتهم املهنية وفق ميثاق املهند�س املوقع عليه بهذا ال�ساأن(.

وميثاق املهند�س امل�سار اإليه هو: »مبا اأين اأحد امل�سجلني يف الهيئة ال�سعودية للمهند�سني، 
فاإنني اأتعهد مبوجب هذا امليثاق اأن اأحرتم اللوائح والأنظمة اخلا�سة مبمار�سة مهنة الهند�سة 
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اأجلها الهيئة ال�سعودية للمهند�سني، مبوجب نظامها  اأن�سئت من  وفق الأهداف ال�سامية التي 
ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم م/36 وتاريخ 1423/9/26 هـ، وروؤية الهيئة التي تن�س على الرقي 
مبهنة الهند�سة ومتكني املهند�سني واملوؤ�س�سات الهند�سية من الو�سول اإىل احللول املُثلى ورفع 
م�ستوى الأداء وت�سجيع الإبداع والبتكار لتحقيق مكانة مرموقة دوليًا، وتعزيز مكانة وكرامة 
القواعد  على  املبنية  املجتمع  ورفاهية  ورقي  خدمة  على  ينعك�س  مبا  الهند�سة  مهنة  وقيم 

والأخالقيات واللتزامات الآتية:

اأبتعد عن  اأقدمها، كما  التي  اأبني �سمعتي املهنية على كفاءة وجدارة اخلدمات  اأن   1-
مناف�سة الآخرين ب�سكل غري عادل.

املهني  التطوير  فر�س  اأوفــر  كما  ال�سخ�سية،  وكفاءتي  قدراتي  لتنمية  اأ�سعى  اأن   2-
للمهند�سني والفنيني العاملني حتت اإ�سرايف.

-3 اأن األتزم بتعزيز القيم واملبادئ الأ�سا�سية لأخالقيات مهنة الهند�سة وتر�سيخها يف 
املجتمع مع التزامي يف ت�سرفاتي بالأ�ساليب التي تدعم وتعزز مكانة واأمانة وكرامة 

املهنة حمليًا وعامليًا.

-4 اأن اأت�سرف يف امل�سائل املهنية كوكيل حري�س ل�ساحب العمل، واأن اأجتنب اأي تعار�س 
يف امل�سالح.

-5 اأن اأحر�س عند تقدمي اأفكاري واآرائي وقراراتي، اأن تكون بطريقة مو�سوعية و�سادقة 
ويف جمال تخ�س�سي وخرباتي املهنية.

-6 اأن اأ�سعى عند تقدمي خدماتي املهنية اإىل الأخذ باأعلى معايري ال�سالمة وحماية البيئة 
حتقيقًا للم�سلحة العامة للفرد واملجتمع.

اأما قواعد واأخالقيات ممار�سة مهنة الهند�سة فهي:

التي  اخلدمات  وجــدارة  كفاءة  على  املهنية  �سمعته  املهند�س  يبني  الأوىل:  القاعدة 
يقدمها، كما يبتعد عن مناف�سة الآخرين ب�سكل غري عادل.

يوفر فر�س  ال�سخ�سية، كما  لتنمية قدراته وكفاءته  املهند�س  ي�سعى  الثانية:  القاعدة 
التطوير املهني للمهند�سني والفنيني العاملني حتت اإ�سرافه.
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مهنة  لأخالقيات  الأ�سا�سية  واملبادئ  القيم  بتعزيز  املهند�س  يلتزم  الثالثة:  القاعدة 
الهند�سة وتر�سيخها يف املجتمع مع التزامه يف ت�سرفاته بالأ�ساليب التي تدعم وتعزز 

مكانة واأمانة وكرامة املهنة حمليًا وعامليًا.

القاعدة الرابعة: يت�سرف املهند�س يف امل�سائل املهنية كوكيل حري�س ل�ساحب العمل، 
وعليه اأن يتجنب اأي تعار�س يف امل�سالح.

القاعدة اخلام�سة: يحر�س املهند�س عند تقدمي اأفكاره واآراءه وقراراته اأن تكون بطريقة 
مو�سوعية و�سادقة ويف جمال تخ�س�سه وخرباته املهنية.

القاعدة ال�ساد�سة: ي�سعى املهند�س عند تقدمي خدماته املهنية اإىل الأخذ باأعلى معايري 
ال�سالمة وحماية البيئة حتقيقًا للم�سلحة العامة للفرد واملجتمع)1(.

املبحث الثاين: اأخالقيات املهنة الطبية:

كتاب  فقد جاء يف  الإ�سالم،  اأقرها  والتي  املجتمع  ال�سرورية يف  املهن  الطب من  مهنة 
اهلل اأن عي�سى ÷ كان يقوم ب�سيٍء من هذه املهنة، فقال �سبحانه من قول عي�سى÷: 
زبگ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳرب ]اآل عمران: 49[، وكان نبينا  يقوم ب�سيٍء 
من هذه املهمة، في�سف الأدوية املنا�سبة لبع�س الأمرا�س)2(، ويقوم بعالج بع�س املر�سى)3(، 
، منهم من كان يف املدينة النبوية، ومنهم من كان  وكان الأطباء موجودون يف عهد النبي 

خارجها)4(.

http://www.saudieng.org/arab على �سبكة الإنرتنت.

)2( من اأمثلته: حديث اأن�س اأن النبي  و�سف األبان الإبل واأبوالها ملن �سكى من حمى املدينة )البخاري: 
ال�سام« )البخاري:  اإل  داء  �سفاء من كل  ال�سوداء  5361( وحديث »احلبة   - الإبل  باألبان  الطب/الدواء 
الطب/املن  )البخاري:  للعني«  �سفاء  وماوؤها  املن  من  »الكماأة  وحديث   )5363  - ال�سوداء  الطب/احلبة 

�سفاء للعني - 5381(.
)3( من اأمثلته: حديث اأبي �سعيد يف معاجلة النبي  بالع�سل من �سكى له بطنه )البخاري: الطب/الدواء بالع�سل 

- 5360( وحديث اأم املوؤمنني عائ�سة يف رقية النبي  لأهله. )البخاري: الطب/رقية النبي  - 5411(.
)4( علي اخلزاعي التلم�ساين/تخريج الدللت ال�سمعية )677(.

)1( اأخالق الطبيب للرازي/حتقيق: د. عبداللطيف حممد العبد - مكتبة دار الرتاث/1397 هـ.

o b e i k a n d l . c o m



189 تطبيقات اأخالقية

اأن يكون  ال�سروري  فاإن من  لذا  املهنة بحال،  ت�ستغني عن هذه  الب�سرية ل  واملجتمعات 
لها اأخالقيات خا�سة، حل�سا�سية دور الطبيب يف املجتمع، وقد كتب الطبيب امل�سلم اأبو بكر 

حممد بن زكريا الرازي لبع�س تالميذه ر�سالته امل�سهورة »اأخالق الطبيب«.

ومما جاء فيها:

على  واملواظبة  والطرب،  باللهو  ال�ستغال  عن  النف�س  �سيانة  عليك  يجب  ما  اأول   •
ت�سفح الكتب.

• واعلم يا بني اأنه ينبغي للطبيب اأن يكون رفيقًا بالنا�س حافظًا لغيبهم، كتومًا لأ�سرارهم.
فيما قال-:  لقد �سدق  ولعمري  للمتعلمني  قال احلكيم جالينو�س يف و�سيته  وقد   •
ذوات احل�سن  الن�سوة  يغ�س طرفه عن  واأن  يكون خمل�سًا هلل،  اأن  الطبيب  على 
واجلمال، واأن يتجنب مل�س �سيء من اأبدانهن.. وينبغي للطبيب اأن يعالج الفقراء 

كما يعالج الأغنياء.

• ويتكل الطبيب يف عالجه على اهلل تعاىل، ويتوقع الربء منه، ول يح�سب قوته وعمله، 
ويعتمد يف كل اأموره عليه... اإىل غري ذلك من احلكم والآداب والأخالق املهنية)1(.

للمهن  الإ�سالمي  الد�ستور  يف  جاء  ما  الطبية  املهنة  لأخالقيات  الرائعة  النماذج  ومن 
 Islamic Organization for( الطبية  للعلوم  الإ�سالمية  )املنظمة  عن  �سدر  والذي  الطبية 

Medical Sciences (IOMS( وفيه)2(:

)2( انظر الد�ستور يف موقع املنظمة الإ�سالمية للعلوم الطبية على �سبكة.
الإنرتنت: http://islamset.com/arabic/aethics/dastor/mhn.html، وهذه اأبوابه: 

الباب الأول - يف التعريف باملهنة الطبية    •   الباب الثاين - �سفة الطبيب
الباب الثالث - عالقة الطبيب بالطبيب     •    الباب الرابع - �سلة الطبيب باملري�س

الباب اخلام�س - املحافظة على �سر املهنة   •     الباب ال�ساد�س - واجب الطبيب باحلرب
الباب ال�سابع - يف حرمة احلياة الإن�سانية   •     الباب الثامن - يف م�سوؤولية الطبيب

الباب التا�سع - الطبيب واملجتمع                   •     الباب العا�سر - الطبيب اإزاء البحث العلمي ومعطياته احلديثة
الباب احلادي ع�سر - يف التعليم الطبي     •     الباب الثاين ع�سر - ق�سم الطبيب

)1( رواه م�سلم عن متيم الداري وقد تقدم.
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اأوًل: عالقة الطبيب بالطبيب:

فيما  متكافلون  والأطباء  جميد،  وعمل  نبيلة  ر�سالة  يف  وزميل  طبيب،  لكل  اأخ  الطبيب 
بينهم على رعاية �سحة الأمة، يتكاملون بتنوع اخت�سا�ساتهم الطبية يف �ستى فروع الطب، 
ويعمل فريق يف الوقاية واآخر يف العالج، ويعمل البع�س يف مرافق الدولة والبع�س يف القطاع 

اخلا�س، ملتزمني جميعًا باآداب املهنة الطبية وتكاليفها. 

والأطباء فرقة من الأمة عليها اأن تتخذ فيما بينها من النظم والو�سائل والأ�سباب والأعراف 
ما ميكن لأفرادها جماعة وعلى انفراد اأن يقوموا بر�سالتهم يف الأمة على خري وجه.

والطبيب اأخو الطبيب يوقر ح�سرته ويحفظ غيبته، ويقدم له العون والن�سح وامل�سورة 
كلما دعت احلاجة، ول ياأكل حلمه، ول يتتبع عورته، ول يك�سف �سواأته، ول مي�سه منه ما يكره 

اإل حيثما يق�سى �سرع اهلل باأداء ال�سهادة اأو منع اجلرمية يف حدود ما ن�س عليه ال�سارع.

والطبيب اإىل الطبيب جمع واإ�سافة. وتعاون على �سالح املري�س.. ولي�س مناف�سة وانتقا�سًا..

 ومن واجب الطبيب اأن يكون �سخيًا بح�سيلة علمه وخربته وجتربته على من هم دونه يف 
ذلك من زمالئه، فال ي�سن بتعليم اأو تدريب؛ لأن كامت العلم ملعون... ولأن يف ذلك وفاًء بحق 

الزميل وحق املري�س على ال�سواء، واإثراء للمهنة على تعاقب الأجيال.

والأطباء فيما بينهم متكافلون كذلك على رعاية بع�سهم بع�سًا اإذا مر�س اأحدهم اأو اأي 
من اأفراد اأ�سرته اأو اإذا نزلت به �سدة اأو حمنة اأو عجز اأو وفاة.

ثانياً: �سلة الطبيب باملري�س:

واملري�س  و�سيلة.  والطب  غاية  فال�سفاء  العك�س..  ولي�س  الطبيب  كان  املري�س  اأجل  من 
خمدوم والطب خادم... فاأقدر القوم باأ�سعفهم كما قال الر�سول الكرمي، وينبغى اأن تطوع 
عليه  يعود  وما  وراحته  املري�س  �سالح  من  بوحي  واجلهود  واخلدمات  والأوقات  الأنظمة 

بال�سفاء ولي�س لغري ذلك من العتبارات.
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للمري�س هذه الأهمية واملكانة بو�سفه مري�سًا وما دام فى حمى مر�سه، ل من اأجل جاه اأو 
�سلطان اأو قربى اأو منفعة.. و�سلوك الطبيب مع مر�ساه دليل على اأخالقه و�سخ�سيته.

وتت�سع دائرة الرب والرحمة وال�سماحة و�سعة ال�سدر وطول الأناة من الطبيب، لت�سمل مع 
املري�س اأهله وذويه فى اهتمامهم له وخوفهم عليه وجزعهم من اأجله و�سوؤالهم عنه فى غري 

اإخالل بقد�سية �سر املهنة.

وال�سحة �سرورة اإن�سانية وحاجة اأ�سا�سية ولي�ست ترفًا اأو كماًل... لذا كانت مهنة العالج 
هي املهنة الوحيدة التي ل يرد قا�سدها ولو مل ميلك الأجر.. وعلى الت�سريع الطبي اأن يكفل 

الرعاية الطبية لكل من يحتاجها عن طريق اأي تنظيمات اأو ت�سريعات تفي بذلك.

ويرتفع عما يخد�س  و�سرف مهنته  ي�سون كرامته  الرزق احلالل  التما�سه  والطبيب يف 
ذلك من دعاية اأو �سم�سرة اأو ترويج اأو غري ذلك مما يجايف �سرف املهنة.

ثالثاً: املحافظة على �سر املهنة:

حفظ اأ�سرار النا�س و�سرت عوراتهم واجب على كل موؤمن وهو على الأطباء اأوجب... لأن 
النا�س يك�سفون لهم عن خباياهم ويودعونهم اأ�سرارهم طواعية، م�ستندين على ركائز متينة 

من قد�سية حفظ ال�سر، اعتنقته املهنة منذ اأقدم الع�سور.

وواجب الطبيب اأن ي�سون اأي معلومات و�سلت اإليه خالل مزاولة مهنته عن طريق ال�سمع 
اأو الب�سر اأو الفوؤاد اأو ال�ستنتاج، واأن يحيطها ب�سياج كامل من الكتمان. واإن روح الإ�سالم 
توجب اأن تت�سمن القوانني تاأكيد حماية حق املري�س يف اأن ي�سون الطبيب �سره الذي ائتمنه 
عليه. اإذ انه ما مل ياأمن املري�س على ذلك فلن يف�سي للطبيب بدقائق قد حتدد �سري العالج. 

ف�ساًل عن اأن طوائف من املر�سى �ست�سطر لعدم اللجوء اإىل الأطباء.

رابعاً: حرمة احلياة الإن�سانية:

ال�سريعة  حددتها  التي  املواطن  يف  اإل  اإهدارها  يجوز  ول  حرمتها،  الإن�سان  حلياة 
الإ�سـالمية، وهذه املواطن خارج نطاق املهنة الطبية متامًا.
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ويحرم على الطبيب اأن يهدر احلياة ولو بدافع ال�سفقة... فهذا حرام لأنه خارج عما ن�س 
عليه ال�سرع من موجبات القتل.

اأو التخلي�س منها بدعوى الأمل ال�سديد يف الأمرا�س امليئو�س  والتخل�س من احلياة 
من �سفائها دعوة ل جتد �سندًا اإل فى املنطق الإحلادي، الذي يرى اأن ما احلياة هي اإل 

حياتنا الدنيا.

... ولو �سح هذا املنطق لرمبا كان اأغلب النا�س يف�سلون النتحار تخل�سًا من اآلم احلياة 
ومتاعبها، واأي حياة تخلو من الآلم، اأما التخل�س من الأمل: فال يوجد حتى يف اأق�سى الأمرا�س 

اأمل ل ميكن التغلب عليه اإما بالدواء واإما باجلراحة الع�سبية.

واأما قتل امل�سوهني اأو غريهم، فهذا اإن اأبيح فهو اأول الغيث، و�سيتلوه حتمًا قتل العجزة 
وامل�سنني الذين ل ينتجون واإمنا ي�ستهلكون طعامًا و�سرابًا يف عامل عمت ال�سكوى اأنه ي�سيق 
الإن�سان  حياة  ولكن  عامة،  وللمجتمع  لأهلهم  ابتالء  هو  برعايتهم  القيام  واأن  ب�سكانه، 
الأم...  اأدوارها كافة... وتن�سدل هذه احلرمة على احلياة اجلينينة يف رحم  حمرتمة يف 
اإل عند ال�سرورة الطبية الق�سوى التي تعتربها  اأن يهدر حياة اجلنني  فال يجوز للطبيب 

ال�سريعة الإ�سالمية.

اأما الدعوى احلديثة بالرتخي�س فى اإباحة الإجها�س، فال يقرها الإ�سالم فعلى اإ�سقاط 
اجلنني يف الإ�سالم عقوبة مالية هي الغرة، وللجنني حقوق فى تركة اأبيه اأو اأحد مورثيه كما 
ل التنفيذ حتى ت�سع، اإقرارًا بحق اجلنني فى احلياة حتى  اأنه اإذا حكم احلامل بالإعدام اأُجِّ

لو كان جنني �سفاح وكل ذلك يوؤكد احلق الأ�سيل، وهو حق احلياة.

يقدر م�سوؤولية هذه  يزال حيًا،  اأو ل  اأن مري�سه مات  الكلمة فى  والطبيب وهو �ساحب 
الكلمة ول ت�سدر عنه اإل بعد اليقني العلمي املمكن ويف اأمانة كاملة ل ت�سوبها �سائبة. وله اأن 

ي�ست�سري اإن غم عليه، وي�ستعني باملتاح له من و�سائل العلم.

وعلى الطبيب اأن ي�سارح املري�س بعلته اإن طلب املري�س ذلك، وعليه اأن يختار طريقة 
التعبري املنا�سبة، فيخاطب كاًل على قدر �سخ�سيته، ويدر�س لذلك مري�سه درا�سة تدله على 
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نف�سه،  يف  ال�سكينة  واإنزال  املري�س  اإميان  اإذكاء  على  وليعمل  وليتلطف،  املطلوب،  التعبري 
وتوثيق رباطه باهلل ثقة يهون بها ما �سواه.

خام�ساً: الطبيب واملجتمع:

للحديث  اإعماًل  باأموره.  ويهتم  فيه  ويوؤثر  معه  يتفاعل  جمتمع  يف  حي  ع�سو  الطبيب 
ال�سريف »الدين الن�سيحة هلل ولكتابه ولر�سوله ولأئمة امل�سلمني وعامتهم«)1(.

الوقاية...  اأ�سباب  اتخاذ  واإمنا  فح�سب،  املر�س  عالج  على  يقت�سر  ل  الطبيب  واجب 
وعلى املهنة اإذًا اأن تهتم مبكافحة العادات التي توؤدي اإىل ال�سرر: كاخلمر والتدخني وعدم 
النظافة، واأن تطالب بالت�سريعات الالزمة لذلك بجانب الدعوة على اأو�سع نطاق. ويدخل فى 

ذلك نظافة البيئة ومنع تلوثها.

)1( ابن جماعة/علي بن اإبراهيم بن جماعة الكناين - تذكرة ال�سامع واملتكلم يف اأدب العامل واملتعلم )85(.
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الف�سل الرابع
 اأخالقيات املهنة يف نظام املوؤ�س�سات التعليمية

مدخل

مهنة التعليم مهنٌة �سامية تعتمد على موؤهالت حتتاج اإىل قدرات خا�سة، وذلك اأنها تربي 
وحتققت  اأهليته،  كملت  ممن  اأمكن  اإن  املعلِّم  »وليكن  جماعة  ابن  قال  الفكر،  وتبني  الن�سء 
واأجود  تعليمًا  اأح�سن  وكان  �سيانته،  وا�ستهرت  ته،  عفنَّ وعرفت  مروءته،  وظهرت  �سفقته، 

تفهيمًا«)1(.

زبٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   وقد كلنَّف اهلل تعاىل نبيه بهذه املهنة؛ فقال �سبحانه: 
ٿ     ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ     ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄرب ]اجلمعة: 2[، وح�سر 

النبي  ر�سالته يف هذه املهنة فقال: )اإمنا بعثت معلِّمًا()2(.

والتعليم يف اململكة العربية ال�سعودية بداأ منذ بدايات تاأ�سي�س اململكة، فقد تاأ�س�ست مديرية 
املعارف يف عهد امللك عبدالعزيز رحمه اهلل يف 1 / 9 / 1344 هـ، وبعد ذلك حتولت املديرية اإىل 
وزارة يف 18 / 4 / 1373  هـ واأ�سندت اإىل الأمري فهد بن عبدالعزيز )خادم احلرمني ال�سريفني 
بعد ذلك امللك فهد بن عبدالعزيز اآل �سعود رحمه اهلل تعاىل(، ثم اأن�سئت الرئا�سة العامة 

لتعليم البنات عام 1380 هـ، ثم وزارة التعليم العايل عام 1395هـ)3(.

وكانت اأول موؤ�س�سة جامعية يف اململكة العربية ال�سعودية هي كلية ال�سريعة مبكة املكرمة 
عام 1369 هـ، وتتابع بعد ذلك اإن�ساء كليات متعددة، حتى وجدت اأول جامعة يف اململكة وهي 
املنورة  باملدينة  الإ�سالمية  تلتها اجلامعة  التي  هـ،   1377 عام  بالريا�س  �سعود  امللك  جامعة 

)2( رواه البخاري )الطالق/بيان اأن تخيري امراأته ل يكون طالقًا اإل بالنية - 1478( وغريه عن جابر، وهـذا 
لفظ ابن ماجة )83/1( عن عبداهلل بن عمرو بن العا�س ر�سي اهلل عنهما.

)3( تاريخ احلركة التعليمية يف اململكة العربية ال�سعودية/د. حممد اإبراهيم ال�سلوم، الطبعة الثالثة 1411 هـ 
.)12/3،13(

)1( امل�سدر ال�سابق )417، 418(.
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عام 1381 هـ، ثم جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن بالظهران عام 1383 هـ، ثم جامعة امللك 
عبدالعزيز بجدة عام 1387هـ، ثم جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية بالريا�س عام 
1394 هـ، ثم جامعة امللك في�سل بالأح�ساء عام 1395 هـ، ثم جامعة اأم القرى مبكة املكرمة 

عام 1401هـ)1(.

املبحث الأول: ال�سيا�سة العامة للتعليم:

الدين  مبادئ  على  تقوم  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  للتعليم  العامة  ال�سيا�سة  اأن  مبا 
الإ�سالمي احلنيف، فمن الطبيعي اأن تكون اأخالقيات املهنة التعليمية جزءًا اأ�سياًل من عمل 

املعلم �سواء يف مراحل التعليم العام، اأم يف مراحل التعليم العايل.

ففي مراحل التعليم العام ن�ّس نظام ال�سيا�سة التعليمية للمملكة على اأن ال�سيا�سة التعليمية 
الأمة عقيدًة وعبادًة وخلقًا  به  الذي تدين  الإ�سالم  تنبثق من  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف 

و�سريعًة وحكمًا ونظامًا متكاماًل للحياة، وهي جزء اأ�سا�سي من ال�سيا�سة العامة للدولة)2(.

واإن غاية التعليم فهم الإ�سالم فهمًا �سحيحًا متكاماًل، وغر�س العقيدة الإ�سالمية ون�سرها، 
وتزويد الطالب بالقيم والتعاليم الإ�سالمية واملثل العليا، واإك�سابه املعارف واملهارات املختلفة 
وتنمية الجتاهات ال�سلوكية البناءة، وتطوير املجتمع اقت�ساديًا واجتماعيًا وثقافيًا، وتهيئة 

الفرد ليكون ع�سوًا نافعًا يف بناء جمتمعه)3(.

 واأما الأ�س�س العامة التي يقوم عليها التعليم بنوعيه العام، واجلامعي فهي: 

> الإميان باهلل رّبًا وبالإ�سالم دينًا، ومبحمد  نبّيًا ور�سوًل. 

ه  الت�سور الإ�سالمي الكامل للكون والإن�سان واحلياة، واأن الوجود كله خا�سع ملا �سننَّ  <
اهلل تعاىل، ليقوم كل خملوق بوظيفته دون خلل اأو ا�سطراب.

)2( �سيا�سة التعليم يف اململكة العربية ال�سعودية/ن�سر وزارة التعليم العايل 1398 هـ )�سفحة 7(.
)3( امل�سدر ال�سابق )�سفحة 12(.

)1( امل�سدر ال�سابق )�سفحة 8 - 11(.
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> احلياة الدنيا مرحلة اإنتاج وعمل، ي�ستثمر فيها امل�سلم طاقاته عن اإميان وهدى للحياة 
الأبدية اخلالدة يف الدار الآخرة، فاليوم عمل ول ح�ساب، وغدًا ح�ساب ول عمل.

> الر�سالة املحمدية هي املنهج الأقوم للحياة الفا�سلة التي حتقق ال�سعادة لبني الإن�سان، 
ا تردت فيه من ف�ساد و�سقاء. وتنقذ الب�سرية ممنَّ

> املثل العليا التي جاء بها الإ�سالم لقيام ح�سارة اإن�سانية ر�سيدة بناءة تهتدي بر�سالة 
ة يف الدنيا، وال�سعادة يف الدار الآخرة.  ، لتحقيق العزنَّ حممد 

> الإميان بالكرامة الإن�سانية التي قررها القراآن الكرمي واأناط بها القياِم باأمانة اهلل 
يف الأر�س: زبک  ک     ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   

ڱ  ڱ  ں  ںرب ]�سورة الإ�سراء: 70[.

> تقرير حق الفتاة يف التعليم مبا يالئم فطرتها ويعّدها ملهمتها يف احلياة، على اأن يتم 
هذا بح�سمة ووقار، ويف �سوء �سريعة الإ�سالم، فاإن الن�ساء �سقائق الرجال.

> العلوم الدينية اأ�سا�سية يف جميع �سنوات التعليم البتدائي واملتو�سط والثانوي بفروعه، 
والثقافة الإ�سالمية مادة اأ�سا�سية يف جميع �سنوات التعليم العايل.

وجهة  وتدري�سًا،  وتاأليفًا  منهجًا  وموادها  اأنواعها  مبختلف  واملعارف  العلوم  توجيه   <
اإ�سالمية يف معاجلة ق�ساياها واحلكم على نظرياتها، وطرق ا�ستثمارها حتى تكون 

منبثقة من الإ�سالم متنا�سقة مع التفكري الإ�سالمي ال�سديد.

للنهو�س  الإ�سالم،  النافعة على �سوء  الإن�سانية  املعارف  اأنواع  ال�ستفادة من جميع   <
بالأمة ورفع م�ستوى حياتها، فاحلكمة �سالة املوؤمن اأنى وجدها فهو اأوىل النا�س بها.

والإميان  للنا�س،  اأخرجت  اأمة  واأنها خري  الإ�سالمية،  الأمة  الكاملة مبقومات  الثقة   <
بوحدتها على اختالف اأجنا�سها واألوانها وتباين ديارها زبڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  

ٿ  ٿ  ٿرب ]الأنبياء: 92[

اأ�سالفنا،  اأمتنا وح�سارة ديننا الإ�سالمي والإفادة من �سري  الرتباط الوثيق بتاريخ   <
ليكون ذلك نربا�سًا لنا يف حا�سرنا وم�ستقبلنا.
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> الت�سامن الإ�سالمي يف �سبيل جمع كلمة امل�سلمني، وتعاونهم، ودرء الأخطار عنهم.

> احرتام احلقوق العامة التي كفلها الإ�سالم، و�سرع حمايتها حفاظًا على الأمن وحتقيقًا 
ل�ستقرار املجتمع امل�سلم يف الدين والنف�س والن�سل والعر�س والعقل واملال.

> �سخ�سية اململكة العربية ال�سعودية متميزة مبا خ�سها اهلل به من حرا�سة مقد�سات 
و�سريعة  وعبادة  الإ�سالم عقيدة  واتخاذها  الوحي،  مهبط  على  وحفاظها  الإ�سالم، 
ود�ستور حياة، وا�ست�سعار م�سوؤوليتها العظيمة يف قيادة الب�سرية بالإ�سالم وهدايتها 

اإىل اخلري.

اجل�سم  وقوة  اخللق،  وقوة  العقيدة،  قوة  معانيها:  واأ�سمل  �سورها  اأ�سمى  يف  القوة   <
»فاملوؤمن القوي خري واأحب اإىل اهلل من املوؤمن ال�سعيف، ويف كل خري«)1(.

وحر�ست الدولة على اأن يكون املعلم واملنهج الذين هما اأدوات بناء الأخالق يف اجليل 
ين اإعدادًا اإ�سالميًا، فاأ�س�ست الدولة كليات اإعداد املعلمني، ون�ّس النظام على اأن:  معدنَّ

* تكون مناهج اإعداد املعلمني يف خمتلف اجلهات التعليمية ويف جميع املراحل وافية 
بالأهداف الأ�سا�سية التي تن�سدها الأمة يف تربية جيل م�سلم يفهم الإ�سالم فهمًا 

ته.  �سحيحًا، عقيدة و�سريعة، ويبذل جهده يف النهو�س باأمنَّ

حتى  املعلمني،  اإعــداد  وكليات  معاهد  يف  العربية  واللغة  الإ�سالمية  بالرتبية  ُيعنى   *
يتمكنوا من التدري�س بروح اإ�سالمية عالية، ولغة عربية �سحيحة.

* تويل اجلهات التعليمية املخت�سة عنايتها باإعداد املعلم املوؤهل علميًا وم�سلكّيًا لكافة 
مراحل التعليم، حتى يتحقق الكتفاء الذاتي، وفق خطة زمنية. 

* يكون اختيار اجلهازين التعليمي والإداري من�سجمًا مع ما يحقق اأهداف التعليم التي 
ُن�ّس عليها يف اخللق الإ�سالمي، وامل�ستوى العلمي، والتاأهيل الرتبوي)2(.

)2( امل�سدر ال�سابق )�سفحة 31(.

)1( امل�سدر ال�سابق )�سفحة 23(.
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النظام، وحّث  وتعزيز تطبيق هذا  متابعة  واجٌب جتاه  املدر�سية عليها  الإدارة  اأن  واأرى 
لأي  الدقيقة  والرقابة  املهنة،  اأخالقيات  يف  املتميزين  ومكافاأة  به،  اللتزام  على  املعلمني 

خمالفة ميكن اأن تخّل بهذه الأخالقيات.

فال فائدة من تاأهيل املعلِّم اإذا مل يكن هناك متابعة عملية ملا مت تلّقيه نظريًا يف املعاهد 
والكليات التاأهيلية والإعدادية.

املبحث الثاين: نظام التعليم العايل:

العايل  التعليم  فنظام  املهنة،  باأخالقيات  اهتمت  للتعليم  العامة  ال�سيا�سة  كانت  اإذا 
هذه  من  جزء  هو  )1994م(،  1414هـ  عام  يف  ال�سامي  املقام  من  عليه  املوافق  واجلامعات 
ال�سيا�سة، حيث ن�س نظام التعليم العايل واجلامعات على اأن »اجلامعات موؤ�س�سات علمية 
وثقافية تعمل على هدى ال�سريعة الإ�سالمية، وتقوم بتنفيذ ال�سيا�سة التعليمية بتوفري التعليم 
اجلامعي والدرا�سات العليا، والنهو�س بالبحث العلمي، والقيام بالتاأليف، والرتجمة، وخدمة 

املجتمع يف نطاق اخت�سا�سها«.

ون�ست ال�سيا�سة العامة للتعليم على اأن من اأهداف التعليم العايل:

التي  بالثقافة الإ�سالمية  ال�سري يف تزويد الطالب  الولء هلّل ومتابعة  تنمية عقيدة   <
والعملية  العلمية  اإمكانياته  لتكون  الإ�سالم  اأمة  عن  اهلّل  اأمام  مب�سوؤولياته  ت�سعره 

نافعة مثمرة.

تاأهياًل عاليًا، لأداء واجبهم يف خدمة  ا  اأكفاء موؤهلني علميًا وفكريًّ اإعداد مواطنني   <
بالدهم، والنهو�س باأمتهم، يف �سوء العقيدة ال�سليمة، ومبادئ الإ�سالم ال�سديدة.

ع العلوم خلدمة الفكرة الإ�سالمية،  > النهو�س بحركة التاأليف والإنتاج العلمي مبا يطوِّ
وميّكن البالد من دورها القيادي لبناء احل�سارة الإن�سانية على مبادئها الأ�سيلة التي 

تقود الب�سرية اإىل الرب والر�ساد، وجتّنبها النحرافات املادية والإحلادية)1(.

)1( املاوردي/اأدب الدنيا والدين )92(.
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ليكون  املهنة،  لأخالقيات  متفهم  اأكادميي  كادٍر  اإىل  يحتاج  النظام  هذا  اأن  وطبيعي 
ال�سروري ح�سن  فاإن من  لذا  الأخالقيات،  الأ�ستاذ اجلامعي قدوًة لطالبه يف تطبيق هذه 
اختيار الأ�ساتذة الأكفاء للتعليم العايل، و�سرورة ت�سمني املناهج الدرا�سية جلميع املقررات 

يف جميع التخ�س�سات بالأخالقيات اخلا�سة بها.

واأختم هذا الف�سل بو�سع الأخالق املهنية التي يحتاجها املعلم ب�سكل خمت�سر:

احرتام العلم، واإعزازه، و�سيانته عن البتذال؛ ليبقى املعلِّم حمل احرتام اجلميع؛ لأن 
اأ�سرف املهن، ومتى تنزل املعلِّم ليبتغي الدنيا وحدها بعلمه، فاإنه ي�سيء اإىل املهنة،  العلم 

واأهلها، قال القا�سي اجلرجاين)1(:
ولــم اأَبتــِذل يف خــدمــة الــعلــم ُمهــجــتي

لأخـــِدَم مـــــن لقــــيُت لكـــن لأُخـــَدمـــا
اأاأ�ســــقـى به غـر�ســــــــًا واأَجــنــيـِه ذلــًة؟!

اإذًا فـــاتـــبــاع الـجهِل قـــد كـــان اأحـَزمـا
العـــلم �سانوه �ســـانــهــــم اأهل  اأّن  ولــو 

ما لُعظِّ النــفـــو�س  فـــي  ـــمــوُه  عـــظنَّ ولو 
ــ�ســوا ولــكــــن اأهــــــانــــــوه فـــــهــاُنـــوا ودننَّ

ما تــجــهنَّ حـــتــى  بالأطــمـــاع  ـــاُه  مـــحــــينَّ

النفور  وعدم  فيه  ال�ستمرار  على  وي�سجعهم  العلم،  يف  بهم  لريغِّ باملتعلمني  الرفق 
تعامله  اللطيف يف  به  الرفيق  للمعلم  الحرتام  يكّن  الطالب يظل طول عمره  فاإن  منه، 

الرحيم بطالبه. 

وهناك بع�س الطلبة الذين يحتاجون اإىل رفٍق زائد ك�سعيف الفهم، وعيي النطق، وثقيل 
ال�سمع، ونحوهم فال بّد من مراعاة اأحوالهم اأثناء الدر�س، وخارجه فيعطيهم الفر�سة خارج 

الدر�س ملن احتاج اإىل �سوؤال اأو ا�ست�سارة، ويكرر امل�ساألة ملن احتاج اإىل تكرار.

)1( ابن جماعة/امل�سدر ال�سابق )48(.
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وليحذر املعلِّم من اإهانة الطالب اإذا اأخطاأ، فاإن طبيعة املتعلِّم اخلطاأ، واإذا مل يخطئ مل 
يتعلنَّم، فيكون حكيمًا فطنًا يف اأ�سلوب تنبيه الطالب على خطئه، من خالل حّث الطالب على 

املناف�سة يف الو�سول اإىل اجلواب ال�سحيح، ليعرف املخطئ خطاأه، دون توبيخ.

ي�ستح�سر يف  اأن  بّد  لهم، فال  يعتربونه مربٍّ  لأنهم  لطالبه؛  قدوٌة  اأنه  ا�ست�سعاره   <
منه  يكت�سبون  كما  الأخــالق  منه  يكت�سبون  اأنهم  الطالب  يعامل  وهو  دائمًا  ذهنه 
العلم، قال ابن وهب: ما تعلنَّمت من اأدب الإمام مالك اأف�سل من علمه، وقال اهلل 
]البقرة:  ےرب  ھ   ھھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ    ۀ   زبۀ   تعاىل: 

44[ ول يكون كقول القائل)1(:

�ٍس  ر للـــتـــدريــــــ�س كــــل مـــهــــونَّ تـــ�ســـدنَّ
�س املـدرِّ بالفـــقيه  ى  يــــ�ســـــمنَّ جــــهـــــوٍل 

يــتــمـــثنَّلوا اأن  الـــعـــلــــم  لأهـــل  فــــحـــق 
بــبــيـــٍت قـــديـــٍم �ســــاع فــي كل جملـ�س

لقــد هـــُزلت حــتى بــــدا مـــن هزالــــها
كــالها وحـتى �ســـــامها كــــل مــفــلـــــ�ِس

غ من  عدله بني الطالب يف املعاملة والتقومي، وعدم متييز بع�سهم على بع�س دون م�سوِّ
اجتهاٍد اأو ن�ساٍط اأو نحوهما، فاإن متييز بع�سهم باهتماٍم خا�ّس يوغر �سدور الآخرين، ويبّث 

فيهم احل�سد، كما وقع لإخوة يو�سف ÷ مع اأبيهم.

ه واجتهاده فال بّد اأن يكون ذلك وا�سحًا اأمام الطالب. واإذا مينَّز بع�سهم ب�سبب جدِّ

ع عن ا�ستغالل حاجة الطالب اإليه، با�ستخدامهم يف خدمته، وق�ساء م�ساحله، بل  التورُّ
هو يخدمهم اإذا احتاجوا لذلك، فيتفّقد املحتاج منهم في�ساعده، ويزور مري�سهم، ويوا�سي 

م�سابهم، وي�سرت عيوبهم.
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اخلامتة

منها  املحمودة  الإ�سالم،  يف  املهنة  اأخالقيات  فيه  حت  و�سنَّ الذي  العر�س  هذا  بعد 
واملذمومة، و�سوابطها، وامل�سكالت التي تعرت�س املوظف، وكيفية حلها، وتطبيقات اأخالقيات 
املهنة يف اململكة العربية ال�سعودية من خالل نظامي اخلدمة املدنية والعمل والعمال، ومناذج 
لبع�س اجلهات احلكومية التي تقوم برعاية اأخالقيات املهنة، ومناذج للموؤ�س�سات الأخرى 

التي تطبق اأخالقيات املهنة ب�سكل اأو�سح من غريها..

املهنة  اأخالقيات  مبو�سوع  مهتم  كل  وذهن  الباحث  ذهن  اإىل  يتبادر  العر�س  هذا  بعد 
كيفية الو�سول اإىل هذه الأخالقيات، وال�سبيل اإىل تعزيزها بكل الو�سائل املمكنة، واأرى اأن 

بل هي: هذه ال�سُّ

1. تنمية الرتبية الإميانية يف نفو�س اأفراد املجتمع عمومًا واملوظفني خ�سو�سًا، بالتذكري 
الدائم بالرقابة الإلهية، ووجوب الإخال�س له يف كل وقت ومكان.

2. ت�سحيح مفهوم العبادة يف اأذهان النا�س بحيث ت�سمل كل ت�سرفات امل�سلم وامل�سلمة 
املباحة متى نوى فيها خدمة الإ�سالم، لي�ست�سعر كل فرد اأنه يتعبد هلل تعاىل يف اأعماله 

الوظيفية والعادينَّة.

3. و�سوح امل�سوؤوليات واملهام املناطة باملوظف يف جميع القطاعات، وحتديدها مبا ي�سمن 
عدم وقوعه فـي اخلطاأ، ودقة حما�سبته يف حال عك�س ذلك.

4. حتفيز املوظفني ذوي الأداء املتميز، ومكافاأتهم على ذلك الأداء، مما يك�سب املوظف 

الثقة بالنف�س فت�ستفيد املنظمة من خرباته وقدراته ب�سكل اأف�سل.

5. اإعطاء اللتزام بالأخالق الوظيفية احل�سنة جانبًا رئي�سًا فـي تقومي الأداء، ب�سرط اأن 
يكون هناك و�سوح فـي الأخالق احل�سنة التي يجب على املوظف التحلي بها، واإعادة 
النظر يف معايري تقومي الأداء الوظيفي بحيث تت�سمن كل ما يتعلق باأخالقيات املهنة 

املحمودة منها واملذمومة.

o b e i k a n d l . c o m



اأخالقيات املهنة يف الإ�سالم 204

6. التوعية بالأخالق املذمومة للموظف والأنظمة ال�سادرة يف ذلك ليتجنب املوظف كل 
املن�سورات  التوعية عن طريق  تكون هذه  اأن  الوظيفة، وميكن  ب�سمعة  يليق  �سلوك ل 

والدورات والربامج الإعالمية واملوؤمترات العلمية.

تطبيق  على  والت�سديد  العامة،  الوظائف  ي�سغل  من  وتعيني  اختيار  بعملية  الهتمام   .7

لهذه  الرئي�سة  املرتكزات  بو�سع  ذلك  وميكن  وال�سلوكية،  الإداريــة  الكفاءة  مفردات 
املفردات، بحيث ميكن قيا�سها واختبار املتقدم للوظيفة فيها.

الرقابة الداخلية الإدارية واملالية يف اجلهاز احلكومي، بحيث تعّم كل  رفع م�ستوى   .8

املوظفني ابتداًء باملنا�سب العليا ثم الدنيا، وت�سكيل جلنة عليا يف كل منظمة ملكافحة 
الأمرا�س الوظيفية.

9. اإلزامية التدريب على برامج اأخالقيات العمل فى القطاعني احلكومي والأهلي، وجعلها 
مطلبًا اأ�سا�سيًا ل�سغل الوظيفة العامة واخلا�سة، والهتمام بالدورات التدريبية يف كل 

موؤ�س�سة، وتبادل اخلربات مع املوؤ�س�سات الأخرى.

10. تفعيل الدور الإعالمي يف ت�سليط الأ�سواء على اأخالقيات املهنة، ومعاجلة النحرافات 

الإدارية واأ�سرارها ب�سراحة ومو�سوعية.

11. ت�سمني املناهج اجلامعية يف املراحل املتقدمة مقررًا يف اأخالقيات املهنة، بحيث يكون 

الطالب و�سيك التخرج على دراية بهذه الأخالقيات واأهميتها قبل مزاولتها عمليًا.

وهذه ال�سبل حتتاج اإىل و�سع اآليات عملية، واإ�سدار اأنظمة وت�سريعات، واإقامة دورات، 
وت�سكيل جلان، ولعل جمل�س ال�سورى هو اأحد املوؤ�س�سات املهمة التي ينتظر منها تفعيل 

رائد لهذه الو�سائل، اإ�سافًة اإىل الوزارات والإدارات عمومًا كلٌّ منها فيما ينا�سبه.

واهلَل تعاىل اأ�ساأل اأن ينفع بهذا البحث، واأن يجد القبول عند اهلل تعاىل وعند النا�س، 
اإنه �سمـيـع مـجـيب، واحلـمد لـله الذي بنعمته تتم ال�ساحلات.
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قائمة امل�سادر واملراجع

1. اأبو حنيفة حممد اأبو زهرة دار الفكر العربي.

بن  643( - حتقيق عبدامللك  ) ت  عبدالواحد احلنبلي  بن  املختارة ملحمد  الأحاديث   .2

دهي�س ط الأوىل 1410هـ مكتبة النه�سة احلديثة.

3. اأحمد بن حنبل عبـدالغـني الـدقـر ط الأوىل 1399هـ دار القلم.

4. اأخالق الطبيب للرازي حتقيق: د. عبداللطيف حممد العبد مكتبة دار الرتاث/1397هـ.

5. اأخالق العمل و�سلوك العاملني يف اخلدمة العامة والرقابة عليها من منظور اإ�سالمي 
د. فوؤاد عبداهلل العمر البنك الإ�سالمي للتنمية/ املعهد الإ�سالمي للبحوث والتدريب 

1419هـ.

6. اأخالقيات الإدارة يف الوظيفة العامة وتطبيقاتها يف اململكة العربية ال�سعودية فهد بن 
�سعود العثيمني ط الثانية 1414هـ موؤ�س�سة الر�سالة.

7. اأين نحن من اأخالق ال�سلف عبدالعزيز اجلليل وبهاء الدين عقيل ط الأوىل 1414هـ، 
دار طيبة.

8. الإدارة الإ�سالمية: املنهج واملمار�سة حزام بن ماطر املطريي، مطابع الفرزدق، توزيع 
دار الندوة العاملية لل�سباب الإ�سالمي، ط 1، 1417هـ / 1997م.

9. اأدب الدنيا والدين، لعلي بن حممد بن حبيب املاوردي )ت 450هـ(، حتقيق: م�سطفى 
ال�سقا، دار الكتب العلمية، بريوت.

10. الأذان اأ�سامة القو�سي ط الأوىل 1408هـ، موؤ�س�سة قرطبة.
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11. الإ�سابة لبن حجر الع�سقالين وبهام�سه ال�ستيعاب لبن عبدالرب ط الأوىل 1328هـ 

دار اإحياء الرتاث العربي.

�سعد،  عبداالروؤوف  طه  تعليق:  751هـ(،  )ت  اجلوزية  قيم  لبن  املوقعني،  اإعــالم   .12

داراجليل، بريوت، 1973م.

دار  اخلويل  مر�سي  حممد  حتقيق  عبدالرب  لبن  املجال�س  واأن�س  املجال�س  بهجة   .13

الكتب العلمية.

14. تاريخ احلركة التعليمية يف اململكة العربية ال�سعودية د.حممد اإبراهيم ال�سلوم، الطبعة 

الثالثة 1411 هـ.

15. تاريخ مكة للفاكهي حممد بن اإ�سحاق )ت القرن الثالث( حتقيق عبدامللك بن دهي�س 

ط الأوىل 1407هـ مكتبة النه�سة احلديثة.

16. حتقيق الق�سية يف الفرق بني الر�سوة والهدية عبدالغني النابل�سي )ت 1143هـ( حتقيق 

حممد عمر بيوند وزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية بالكويت، ط الأوىل 1402هـ.

علي  وال�سنائع  العمالت  من  النبي  عهد  على  كان  فيما  ال�سمعية  الــدللت  تخريج   .17

الأعلى  املجل�س  �سالمة،  اأبــو  حممد  اأحمد  حتقيق  789هـ(  )ت  التلم�ساين  اخلزاعي 
لل�سوؤون الإ�سالمية مب�سر 1401هـ.

18. تذكرة ال�سامع واملتكلم يف اأدب العامل واملتعلم علي بن اإبراهيم بن جماعة الكناين )ت 

733هـ( ت�سحيح حممد ها�سم الندوي دار الكتب العلمية.

19. الرتاتيب الإدارية عبداحلي الإدري�سي الكتاين الفا�سي دار الكتاب العربي.

20. الرتغيب والرتهيب لعبدالعظيم بن عبدالقوي املنذري )ت 656هـ( حتقيق اإبراهيم 

�سم�س الدين - ط الأوىل 1417هـ دار الكتب العلمية.

21. ت�سهيل النظر وتعجيل الظفر يف اأخالق امللك و�سيا�سة امللك علي بن حممد املاوردي 

)ت 450هـ( بتحقيق ر�سوان ال�سيد.
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22. التعريفات لعلي بن حممد اجلرجاين )ت 816هـ( حتقيق اإبراهيم الأبياري ط الثالثة 

1417هـ، دار الكتاب العربي.

23. تف�سري ابن كثري امل�سمى تف�سري القراآن العظيم لأبي الفداء اإ�سماعيل بن كثري الدم�سقي 

)ت 774 هـ( دار الفكر.

24. تف�سري القرطبي )اجلامع لأحكام القراآن(، لأبي عبداهلل حممد بن اأحمد القرطبي 

)ت 671هـ(، دار الكتاب العربي، بريوت، ط2.

فوؤاد عبدالباقي دار  القراآن احلكيم جلول لبوم مع م�ستدركه ملحمد  اآيات  تف�سيل   .25

الكتاب العربي.

26. تهذيب مدارج ال�سالكني عبداملنعم العزي ط الثانية 1408هـ موؤ�س�سة الر�سالة.

27. اجلامع الكبري عبدالرحمن بن اأبي بكر ال�سيوطي دار الكتب الوطنية مب�سر.

28. جرائم التزوير والر�سوة يف اأنظمة اململكة العربية ال�سعودية - د.عبدالفتاح خ�سر ط 

الثانية 1410 هـ.

29. حق املوؤلف د. نواف كنعان ط الأوىل 1407هـ /1987م.

العامة  الإدارة  معهد  القباين  بكر  د.  ال�سعودية  العربية  اململكة  فـي  املدنية  اخلدمة   .30

بالريا�س 1402هـ.

31. د�ستور الأخالق يف القراآن حممد عبداهلل دراز تعريف وحتقيق د. عبدال�سبور �ساهني 

ط الأوىل 1393هـ موؤ�س�سة الر�سالة ودار البحوث العلمية.

32. ديوان اأبي متام حبيب بن اأو�س الطائي )ت 231هـ( ب�سرح اخلطيب التربيزي حتقيق 

حممد عبده عزام دار املعارف 1964م.

33. ديوان املتنبي اأحمد بن احل�سني اأبو الطيب )ت 354هـ( 1403هـ دار بريوت.

34. زاد املعاد، لبن قيم اجلوزية، حتقيق �سعيب وعبدالقادر الأرنوؤوط، موؤ�س�سة الر�سالة، 

ط6، 1412هـ 1992م.

o b e i k a n d l . c o m



اأخالقيات املهنة يف الإ�سالم 208

اأحمد �ساكر  �سنن الرتمذي ملحمد بن عي�سى بن �سورة الرتمذي )ت279هـ( حتقيق   .35

واآخرون دار اإحياء الرتاث.

حميي  حممد  حتقيق  )ت275هـ(  ال�سج�ستاين  الأ�سعث  بن  ل�سليمان  داود  اأبي  �سنن   .36

الدين عبداحلميد دار الفكر.

37. �سنن الدار قطني، لأبي احل�سن علي بن عمر الدارقطني، )ت 385هـ(، حتقيق: عبداهلل 

ها�سم اليماين املدين، �سركة الطباعة الفنية املتحدة، املدينة، 1966م.

38. �سنن الدارمي لعبداهلل بن عبدالرحمن الدارمي)ت 255هـ( حتقيق فواز اأحمد زمريل 

وخالد ال�سبع العلمي ط الأوىل، دار الكتاب العربي، 1407هـ.

ابن  املارديني  علي  بن  الدين  لعالء  النقي  اجلوهر  وبذيله  للبيهقي  الكربى  ال�سنن   .39

الرتكماين )ت 745 هـ( دار املعرفة.

40. �سيا�سة التعليم يف اململكة العربية ال�سعودية ن�سر وزارة التعليم العايل1398 هـ

باملعروف  الأمــر  لهيئة  العامة  الرئا�سة  728هـ(  )ت  تيمية  لبن  ال�سرعية  ال�سيا�سة   .41

والنهي عن املنكر ط الأوىل 1412 هـ.

طه  حتقيق  213هـ(  )ت  املعافري  ه�سام  بن  عبدامللك  ه�سام  لبن  النبوية  ال�سرية   .42

عبدالروؤوف �سعد مكتبة احلاج عبدال�سالم �سقرون.

43. �سرية ومناقب عمر بن عبدالعزيز عبدالرحمن ابن اجلوزي حتقيق نعيم زرزور دار 

الكتب العلمية ط الأوىل 1404هـ.

الأرنــاوؤط  �سعيب  748هـ( حتقيق  الذهبي )ت  اأحمد  بن  ملحمد  النبالء  اأعــالم  �سري   .44

وحممد العرق�سو�سي ط التا�سعة 1413هـ موؤ�س�سة الر�سالة.

45. �سرح �سحيح م�سلم يحيى بن زكريا النووي )ت 676هـ( ط الثانية دار اإحياء الرتاث 

العربي 1392هـ.
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د.  البخاري )ت256هـ( حتقيق  اإ�سماعيل  بن  عبداهلل حممد  لأبي  البخاري  �سحيح   .46

م�سطفى ديب البغا ط الثالثة 1407هـ دار ابن كثري.

47. �سحيح م�سلم مل�سلم بن احلجاج الق�سريي )ت 261هـ( حتقيق حممد فوؤاد عبدالباقي 

دار اإحياء الرتاث دون تاأريخ.

48. �سحيح ابن خزمية ملحمد بن اإ�سحاق بن خزمية الني�سابوري )ت311هـ( حتقيق د. 

حممد م�سطفى الأعظمي 1390هـ املكتب الإ�سالمي.

�سعيب  حتقيق  )ت354هــــ(  الب�ستي  حبان  بن  حممد  حامت  لأبــي  حبان  ابن  �سحيح   .49

الأرناوؤط ط الثانية 1414هـ موؤ�س�سة الر�سالة.

50. �سفة ال�سفوة لبن اجلوزي )ت 597هـ( حتقيق حممود فاخوري وحممد روا�س قلعجي 

ط الأوىل 1389هـ دار الوعي بحلب.

الدين  حمب  حتقيق  852هـ(  )ت  الع�سقالين  حجر  بن  علي  بن  لأحمد  الباري  فتح   .51

اخلطيب دار املعرفة.

52. الفرو�سية لبن القيم حممد بن اأبي بكر )ت751هـ( ت�سحيح عزت العطار دار الكتب 

العلمية.

53. في�س القدير لعبدالروؤوف املناوي ط الأوىل 1356هـ( املكتبة التجارية

54. القامو�س املحيط ملحمد بن يعقوب الفريزواآبادي )ت817هـ( ط الثانية 1407هـ موؤ�س�سة 

الر�سالة.

املطبوعات  مكتب  1404هـ  الأوىل  ط  اأبوغدة  عبدالفتاح  العلماء  عند  الزمن  قيمة   .55

الإ�سالمية بحلب.

56. الك�سب ملحمد بن احل�سن ال�سيباين)ت189هـ( بتحقيق د. �سهيل زكار - ط الأوىل1400هـ 

ن�سر عبدالهادي حر�سوين.

57. ك�سب املوظفني واأثره يف �سلوكهم/�سالح حممد فهد املزيد.
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)ت  فوري  الربهان  املتقي  علي  الدين  لعالء  والأفعال  الأقــوال  �سنن  يف  العمال  كنز   .58

975هـ( ت�سحيح �سفوت ال�سقا وتف�سري بكري حياين موؤ�س�سة الر�سالة 1413هـ. 

النا�س لي�س جبلني ترجمة مكتبة جرير ط  التعامل مع  59. كيف تتمتع بالثقة والقوة يف 

الأوىل 1999م. 

60. اللزوميات لأبي العالء املعري دار �سادر ودار بريوت 1381هـ.

61. ل�سان العرب، لأبي الف�سل جـمال الدين حممد بن مكرم، دار �سادر.

ط  قتيبة  دار  غ�سان  واأحمد  عي�سى  اأ�سعد  خالد  ترجمة  هارت  مايكل  الأوائــل  املائة   .62

ال�سابعة 1407هـ.

63. مالك بن اأن�س عبدالغني الدقر ط الأوىل 1402هـ دار القلم.

64. مبادئ اخلدمة املدنية وتطبيقاتها يف اململكة العربية ال�سعودية عبداهلل را�سد ال�سنيدي

65. جممع الزوائد لعلي بن اأبي بكر الهيثمي )ت807هـ( دار الريان للرتاث 1407هـ.

الأردن،  والثانوية يف  الإعدادية  املرحلتني  الأخالقي على طلبة  انطباق احلكم  66. مدى 

ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة، اجلامعة الأردنية/ بدران، اأمية، 1981م.

67. املــ�ســوؤولـيـة الـخلـقـية واجلـزاء علـيها د. اأحـمد بن عـبدالعـزيـز احلـليـبي مكـتـبة 

الر�سد 1994م.

405هـ(  )ت  الني�سابوري  احلاكم  حممد  عبداهلل  لأبي  ال�سحيحني  على  امل�ستدرك   .68

حتقيق م�سطفى عبدالقادر عطا ط الأوىل 1411هـ دار الكتب العلمية.

69. م�سند اأحمد لالإمام اأحمد بن حنبل )ت 241هـ( موؤ�س�سة قرطبة.

70. معامل مكة عاتق البالدي ط الأوىل 1400هـ دار مكة.

71. معجم الأخطاء ال�سائعة حممد العدناين، ن�سر مكتبة لبنان 1983م.

72. املعجم الو�سيط جممع اللغة العربية ن�سر اإدارة اإحياء الرتاث الإ�سالمي بقطر.
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73. معجم امل�سطلحات الإدارية د. حممد الربعي ود. حممد التويجري مكتبة العبيكان 

الطبعة الأوىل 1414هـ.

74. معجم مقايي�س اللغة حممد بن فار�س بن زكريا )ت 395هـ( حتقيق عبدال�سالم هارون 

دار الكتب العلمية.

75. املعجم املفهر�س لألفاظ القراآن الكرمي حممد فوؤاد عبدالباقي دار القلم

76. املُْغني ابن قدامة حتقيق الدكتورين عبداهلل الرتكي وعبدالفتاح احللو ن�سر دار هجر 

ط الأوىل 1408هـ.

77. املفردات الراغب الأ�سفهاين بتحقيق حممد �سيد كيالين، ن�سر دار املعرفة.

�سعاد  د.  بن جعفر اخلرائطي)ت 327هـ( حتقيق  ومعاليها حممد  الأخالق  مكارم   .78

�سليمان اإدري�س اخلندقاوي ط الأوىل 1411هـ مطبعة املدين.

اأمري املوؤمنني عمر بن اخلطاب لبن اجلوزي حتقيق د. زينب القاروط دار  79. مناقب 

الكتب العلمية 1980م.

باإ�سراف  اإعداد جمموعة  الكرمي  الر�سول  اأخالق  مكارم  النعيم يف  ن�سرة  مو�سوعة   .80

�سالح بن عبداهلل بن حميد ط الثانية 1419هـ دار الو�سيلة.

81. ن�ساب الحت�ساب لل�سنامي عمر بن حممد )تويف يف الربع الأول من القرن الثامن 

الأمــر  لهيئة  العامة  الرئا�سة  ع�سريي  �سعيد  مريزن  د.  ودرا�ــســة  حتقيق  الهجري( 
باملعروف والنهي عن املنكر ط الأوىل 1414هـ.

82. نهاية الرتبة يف طلب احل�سبة - عبدالرحمن بن ن�سر ال�سيزري )ت 589هـ(. 

83. الوجيز يف اإي�ساح قواعد الفقه الكلية للدكتور حممد �سدقي البورنو موؤ�س�سة الر�سالة 

ط الأوىل 1404هـ.

للعلوم  العربية  املنظمة  ن�سر  حبي�س  فوزي  املوظفني  �سوؤون  واإدارة  العامة  الوظيفة   .84

الإدارية.
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الن�سرات الدوريات

يف  املنعقدة  والأهلي«  احلكومي  القطاعني  يف  العمل  »اأخالقيات  لندوة  مقدمة  اأوراق   .1
معهد الإدارة العامة يف اململكة العربية ال�سعودية الريا�س يوم الثالثاء 20/ 1/ 1426هـ 

املوافق 1/ 3/ 2005م.

• »اأخالقيات املوظف العام»/ حممد بن نا�سر اخلمي�س.
• »اأخالقيات العمل وجتربة ديوان املظامل يف الرقابة عليها« عبداهلل بن حمد ال�سعدان«.

حمدان  د.  اأ.   / ال�سعودي  التعليم  نظام  يف  تعزيزها  و�سبل  التعليم  مهنة  »اأخالقيات   •
اأحمد الغامدي، ود. خالد بن عبد اهلل بن دهي�س«.

• »دور وزارة العمل يف تنظيم و�سبط اأخالقيات العمل يف القطاع اخلا�س/ د. عبدالواحد 
بن خالد احلميد«.

• »دور هيئة الرقابة والتحقيــق فــي �سبط اأخالقيات العمـل يف القطــاع احلكومي و�سبـل 
تعزيزهـا« من اإعداد هيئة الرقابة والتحقيق.

2. »ال�سوابط ال�سرعية والنظامية للمهنة« ورقة ال�سيخ اإبراهيم الر�سيد القا�سي بديوان 

جامعة  يف  املنعقدة  املهنة  اأخالقيات  عمل  لور�سة  املقدمة  ال�سرقية  باملنطقة  املظامل 
امللك فهد للبرتول واملعادن بالظهران يف املدة من 19 - 18/ 11/ 1421هـ. 

3. ن�سرة خدمة امل�سرتك ال�سادرة عن ال�سركة ال�سعودية للكهرباء/ فرع املنطقة ال�سرقية 
العدد الرابع 1422 هـ.

4. جملة اليمامة يف 12 / 3/ 2005م/ العدد 1884.
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